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سنگر  در  الحمدلله  افغانستان  اسالمی  امارت 
مقاومت و مجاهدت به قله های بلند پیروزی رسیده 
است آنجائیکه رهرب فقید امارت اسالمی )عالیقدر 
امیراملومنین مال محمد عمر مجاهد رحمه الله( بر 
اساس ایامن و توکل خالص شان بر ذات یگانٔه رب، 
وعده سپرده بود اینک آن قافلٔه جان برکف در آستانٔه 
مجاهدین  برای  دارد،  قرار  بزرگ  پیروزی  و  فتح 
است  زمانی  واقعی  کامیابی  و  فتح  اسالمی  امارت 
که رشیعت الله متعال بر بندگانش تطبیق شود، نظام 
مستقل اسالمی حاکم و عدالت واقعی نافذ گردد؛ و 
این همه در گرو داشنت نظام مقدس اسالمی است 
آخرت  خوشبختی  و  دنیا  فالح  و  خیر  ضامن  که 

بندگان مومن و صالح خداوند متعال می شود. 
دست   با  همچنانکه  افغانستان  اسالمی  امارت 
خالی مبارزٔه خود بر متجاوزین را آغاز کرد و متام 
با جان و دل خرید و از  قربانی های طاقت فرسا را 
دریغ  خود  رسزمین  آزادی  راه  در  قربانی  هیچگونه 
این  با شهامت  و  راستین  فرزندان  و جانانه  نورزید 
آزادی  و  آب، خاک، صلح  دشمنان  با  زمین،  کُهن 
الحمدلله  هم  اکنون  کرد  مبارزه  خود  رسزمین 
بود  بلند کرده  را  آواز خود  پیش  همچنانکه سال ها 
خامنانسوز  شعله های  کردن  خاموش  برای  که 
جنگ از هیچ تالشی فروگذار نیست در این اواخر 
و  سیاسی  تالش های  بر  نظامی  تالش های  ضمن 
دیپلوماتیک خود نیز افزود چنانکه دنیا را به قناعت 
رسانید که امارت اسالمی کدام مبارزه که در پیش 
عالی  محتوای  بدون  و  بی پیام  هرگز  است  گرفته 
نیست؛ وقتی دنیا در هیاهوی تبلیغات زهرآگین علیه 
امارت اسالمی غرق بود و گاهی مجال  مجاهدین 
به شنیدن صدای برحق امارت اسالمی منی داد فکر 
فوالدین  عزم  می تواند  جنگ  گسرتش  با  می کرد 
اما وقتی دید  را بشکند؛  ما  ملت قهرمان و مجاهد 
شیشه هرچه بشکند تیزتر می شود و ملت ما براساس 
می کند  مبارزه  خود  راستین  اعتقادات  و  ایامنیات 

داد  امارت اسالمی  برحق  به صدای  باالخره گوش 
و وقتی سخنان معقول و دیالوگ سنجیدٔه ما را وزن 
کرد، شنید و به دقت کامل به تبرصه گرفت بر درایت 
قول  و  گفته  درود  نظامی  شهامت  مثل  ما  سیاسی 
و  گفتامن  و  سیاسی  دیالوگ  راه  از  تا  داد  مساعد 

منطق برای حل معضلٔه افغانستان تالش کند.
اکنون که بحث صلح این روزها داغ است و متاما از 
صلح سخن می گویند باید گفت اول منادیان صلح 
نیز مجاهدین امارت اسالمی بوده و برای این ادعاء 
صدها دلیل موجود است هیچ وقت طبل جنگ را 
مجاهدین امارت اسالمی نکوبیده اما جنگ تحمیلی 
را مجاهدین امارت اسالمی و ملت قهرمان ما تحمل 
منی توانست و برای دفاع از خاک و ناموس کشور 
مجاهدین  شد؛  ایستاد  مبارزه  به  جان  پای  تا  خود 
فرصت های  و  سیاسی  مجال های  متام  در  همیشه 
ایجاد شده برای ابراز نظر و شنیده شدن صدای شان 
واقعی سخن  از صلح  عالقه مندی  با  را شکر  خدا 
گفته و برای خامتٔه جنگ و خاموش شدن شعله های 
خامنانسوز آن از هیچ تالشی فروگذار نکردند؛ لذا 
صلح هیچ وقت دیکتٔه خارجی ها به امارت اسالمی 
افغانستان نبوده و نیست بلکه از جمله اهداف مهم 
به  شدن  نایل  همین  یکی  ما  مقدس  جهاد  بارز  و 

صلح رستارسی و با عزت بوده و هست. 
حل  برای  مناسب  رهگشای  قطر   – دوحه  معاهدٔه 
ختم  فرصت  که  است  افغانستان  کنونی  معضلٔه 
جنگ را برای متام جهت های دخیل در قضیٔه جنگ 
فراهم کرده است؛ فرصت طالیی که افغان ها را به 
افغان ها  به  پیامن(  )آن  عزت واقعی شان می رساند، 
پرتو  در  زودی  )به  و  داده  تاریخی  حیثیت  و  عزت 
آن( کشور عزیزشان را دوباره آزاد خواهند ساخت، 
اکنون این افغان ها هستند که باید فکر کرده تصمیم 
مناسب بگیرند و غم اوالد و آیندٔه رسزمین خود را 
خورده و در راه رسیدن به صلح عزمتندانه عزم شان 
را جزم، و متام تالش ها را برای به رسانجام رساندن 
آن آرزوی دیرینٔه ملت عزیز و مظلوم کشور به کار 
مستقل،  اسالمی،  مقدس  نظام  آمدن  برای  و  گرفته 
عدالت محور، مرتقی و متمدن همه با هم دست به 
بی نیاز خداوند،  ذات  بر  توکل  با  و  داده  دست هم 
»می توانیم«  اینکه  بر  باور  و  اتفاق  و  وحدت  با 
افغانستان خود را ساخته و به روی پای ایستاد کنیم، 

بیش از پیش تالش کنیم.

رسمقاهل
نوید صلح ...!
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به 2 در نزدیک به تکمیل دو دهه اشغال کشور عزیز 

دست امریکای جنایتکار، ناتو و ایادی اجیر همواره 

اداره ی  دفاع  به اصطالح  از سوی وزارت  جملٔه که 

کابل باربار شنیده شده و سخنگویان اَجرتی مجبور 

و  زرخرید  رسانه های  طبع  به  و  بوده  آن  تکرار  به 

مفادپرست مکلف به نرش و اشاعٔه آن در گوش و ذهن 

ملت داشته است این جمله بوده که همواره مبارزه 

عناوین  تحت  را  اسالمی  امارت  مجاهدین  حق  به 

اصطالحات  از  جمله بندی  در  و  کرده  یاد  زشت 

عوام فریبی به کار برده که نفرت و بدبینی را نسبت 

به مجاهدین در افکار عامه گسرتش دهد؛ شاید کم 

نشنیده باشید در طول سالهای اشغال هر عملیات 

اشغالگران  بر مواضع خاص  آنکه صد فیصد  لو  و 

به تلفات خود اذعان  نیز  انجام گرفته و اشغالگران 

خود  همیشگی  عادت  حسب  کابل  اداره ی  کرده 

مجاهدین را در چهار جمله بنام های دشمنان خاک، 

دشمنان صلح، دشمنان مردم افغانستان معرفی کرده 

و آنها را دشمنان آزادی، عزت و استقالل افغان ها به 

خوانش گرفتند حاالنکه اصل قضیه کامال معکوس 

اسالم،  کف  به  رس  و  صدیق  فرزندان  مجاهدین  و 

عزت،  برای  و  بوده  خود  عزیز  افغانستان  و  خاک 

کرامت و استقالل واقعی کشور خود مبارزه کرده و 

تا به دست آوردن عزت واقعی همچنان بر مبارزات 

خود تداوم بخشیده و می بخشند.

به  که  عهد چه ها  بد  دشمِن  آن  سالها  این  در طول 

که  تهمت ها  و  دروغ ها  چه  نگفت،  مجاهدین 

نبست، چه بدگامنی ها و تشویش ها را که دامن نزد، 

مگر کدام حیله  و مکر در دنیا باقی ماند که دشمنان 

فرزندان  رس  بر  افغانستان  مردم  و  خاک  اصلی 

و  فایده  ولی  باشند  نگرفته  کار  به  کشور  صدیق 

حاصلش چی شد هیچ، »و مکروا و مکرالله والله 

شیطان  حیله گری های  متام  جواب  خیراملاکرین« 

را مجاهدین  بزدالنه ی دشمن  و  صفتانه، مذبوحانه 

در عمل به ملت خود و دنیا نشان دادند و همگان 

مخصوصا آنها که طالِب حق، اهل بصیرت، انصاف 

حقیقت  و  دروغ  فرق  واضح  بسیار  هستند  خرد  و 

بازارهای مکر دشمن  فهمیده و مدت هاست که  را 

کامال کساد شده است. 

شاهراه ها،  امنیت  گرفنت  در  خودشان  حالیکه  در 

معابر، رسک ها، مساجد، معابد، امکان غیر نظامی 

دشمنان صلح و مردم 
افغانستان کیستند؟

  ابو صهیب حقانی
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پلید  دست های  بعضا  و  داشتند  ضعف  را  غیره  و 

استخباراتی شان در انفجارات مرگ بار بسیار که به 

آشکارا  و  واضح  می شد  منجر  غیرنظامیان  تلفات 

بود؛ اما با آنهمه همه آنچه که در دید مردم بد جلوه 

عامه  احساسات  و  افکار  تحریک  سبب  و  می کرد 

می شد به مجاهدین )طالبان( نسبت داده و وقیحانه 

بلندگوهای  طریق  از  را  خویش  زشت  کرده های 

اما  مجاهدین  نوشتند؛  پای  به  خویش  رسانه ای 

لله الحمد مجاهدین با استفاده از هر فرصت و هر 

تا  کوشید  خارجی  و  داخلی  رسمی،  و  آزاد  چینل 

که  دهشت  و  وحشت  از  آنچه  که  برساند  دنیا  به 

توسط  نه  بر مردم مظلوم رخ می دهد  افغانستان  در 

مجاهدین که توسط خود ادارٔه کابل انجام گرفته و 

افغانستان  مردم  و  خاک  اصلی  دشمنان  و  می گیرد 

دقیقا هامن هایی هستند که مدام جهت مقابل خود 

را با چنین الفاظ عوام فریبانه تبلیغ می کنند.

دور اگر نرویم در خالل مدت مباحث گفتگوها و 

دیالوگ سیاسی که در دو سه سال اخیر گرم گرفته 

و مجاهدین الحمدلله از طریق دفرت سیاسی خود در 

کابل  اداره ی  بنا منوده اند  را  آزادی  منار  قطر  دوحٔه 

تبلیغات زهرآگین  نیش  دگر  از هر وقت  وارخطاتر 

تیزتر کرده و در جریان  به طرف مجاهدین  را  خود 

مجاهدین  و  امریکا  مذاکرات  نفس گیر  مذاکرات 

کرده  ایجاد  شبهات  و  شکوک  مردم  ذهن  در  بارها 

از کامیابی مذاکرات در دهم حوت  بعد  و می کند 

و  شد  جدی  فاز  وارد  صلح  روند  که   ۱۳۹۸ سال 

اداره ٔ  بود  اجراء  به  نزدیک  پروسه  آن  عملی  مراحل 

کابل مخالفت های علنی خود را در عناوین مختلف 

اختالل روند صلح، دست  بخاطر  بخشید،  تشدید 

به چنان پالن های شومی زد که حتی اشغالگران از 

مواد  در  تاسف می خورد،  ما  در کشور  آنها  اجرای 

توطئه  ومغرضانه  کرده  مزاحمت  ایجاد  پیامن نامه 

چید و پروپاگند کرد، به چنان خزعبالت و اراجیف 

تبلیغاتی روی آورد که انسان از ذکر نام آنها رشمنده 

کشورهای  جهانی،  جامعٔه  حالیکه  در  می شود؛ 

منطقه، و حتی اشغالگران در راس آنها امریکا آمادٔه 

فرار از افغانستان شده و بر پروسٔه صلح و مذاکرات 

بین االفغانی تاکید ورزیده و مجاهدین لله الحمد از 

آنها  تیم  مذاکراتی  آمادگی کرده و  هر جهت اعالن 

ذات البینی  گفتگوهای  رساندن  رسانجام  به  آمادٔه 

هستند؛ اما اداره ی کابل که تشنٔه چند صباح قدرت 

و  نداشته  مردم  مال  و  خون  به  باکی  و  بوده  بیشرت 

پروایی به کُشت و کشتار روزانه در کشور از خود 

نشان منی دهد هر روز بهانٔه نو تراشیده و در راه صلح 

از  تعاملی  هیچگونه  ظاهرا  و  می کند  سنگ اندازی 

خود نشان منی دهد و این دقیقا یعنی اینکه دشمنان 

اصلی صلح و مردم افغانستان در واقع کی ها هستند 

بله هامن هایی  که سالهاست از طریق میدیای داخل 

و  طالب  سفیدی  چشم  با  و  می زنند  جار  خارج  و 

یا مجاهد را دشمن ملت و خاک افغانستان معرفی 

می کنند.

خود  چشم  به  کشور  عزیز  مردم  متام  نیست  دیر 

و  کرده  مشاهده  نزدیک  از  را  خاک  اصیل  فرزندان 

بهرت دریابند که مجاهدین تا چه حد تشنٔه صلح و 

نجات کشور عزیز خود بوده و هستند.

به امید تحقق روزهای خوش رسزمین زیبا و عزیز 

ما.

** در طول این سالها آن دشمِن بد عهد چه ها که 
به مجاهدین نگفت، چه دروغ ها و تهمت ها که 
نبست، چه بدگمانی ها و تشویش ها را که دامن 
نزد، مگر کدام حیله  و مکر در دنیا باقی ماند که 
سر  بر  افغانستان  مردم  و  خاک  اصلی  دشمنان 
فرزندان صدیق کشور به کار نگرفته باشند ولی 

فایده و حاصلش چی شد هیچ.

آنها امریکا آمادۀ فرار از  ** اشغالگران در راس 
مذاکرات  و  صلح  پروسۀ  بر  و  شده  افغانستان 
بین االفغانی تاکید ورزیده و مجاهدین هلل الحمد 
از هر جهت اعالن آمادگی کرده و تیم  مذاکراتی 
گفتگوهای  رساندن  سرانجام  به  آمادۀ  آنها 

ذات البینی هستند.
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طبقه دانشمند دموکراتان و سیکوالران به این باورند 

فراخ  بسیار  سیکوالریسم  و  دموکراسی  سینه  که 

است و حتی رسسخت و بی باک ترین رقیب خود 

را هم می تواند در خود جا دهد. اما هرگاه هزاران 

آیا صوفیه صف  تن مسلامنان برای مناز جمعه در 

این  سیکوالران  های  نوشته  از  یکی  عنوان  بستند، 

بود که : مناز جمعه در آیا صوفیه؛ آیا سیکوالریسم 

در ترکیه ختم می شود؟

بلی، هنگامه و غوغای سیکوالران بیان گر اینست که 

بر عکس خوش باوری آن ها، بنیادهای سیکوالریسم 

سه  دو  اگر  گویا  و  است،  ناتوان  و  سست  خیلی 

جنازه  دهد،  رخ  دیگری  جزوی  رویدادهای  چنین 

سیکوالریسم از کشور مسلامن نشین ترکیه برداشته 

می شود. آیا در حقیقت چنین است؟

کشورهای  در  سیکوالریسم  حال  شاید  این  اما 

که  بینیم  می  هندوستان  در  ما  زیرا  باشد.  اسالمی 

هندوهای  هزاران  سوی  از  بابری  تاریخی  مسجد 

افراطی شهید می شود و سپس به فرمان دیوان عالی 

هند و به دست نخست وزیر آن کشور، در محل آن 

مسجد، بنیاد معبد هندوها به نام »راما« گذاشته می 

شود، اما به سیکوالریسم هیچ گزندی منی رسد و 

هر طرف خیریت است.

پس  صوفیه  آیا  صوفیه؛  آیا  به  گردیم  می  بر  پس 

دست  به  کنونی(  )استانبول  قسطنطنیه  فتح  از 

پول  به  فاتح  محمد  از سوی سلطان  اسالم،  لشکر 

تا  تبدیل شد و  به مسجد  شخصی اش خریداری و 

اما  بود.  مسلامنان  عبادت گذاری  محل  ۴۸۱ سال 

در ۱۹۳۵ میالدی، کامل اتاترک، برای بنیان گذاری 

موزیم  به  را  مسجد  این  ترکیه  در  سیکوالریسم 

نام و نشان مسجد  بین بردن  از  با  تغییر داد و گویا 

عثامنی،  خالفت  عمده  یادگاری های  از  یکی  یا  و 

از همینست  آبیاری کرد.  ترکیه  در  را  سیکوالریسم 

که امروز با تبدیل شدن دوباره آیا صوفیه به مسجد، 

ایوان سیکوالریسم به لرزه درآمده است.

غربی  بزرگ سیکوالران جهان، جامعه  ایراد  و  نقد 

و به اصطالح بعضی مسلامنان مدرن و میانه رو بر 

بازیابی شناخت و  ترکیه ای که در تالش  اقدام  این 

هویت دینی خود است، اینست که؛ آیا صوفیه پیش 

آیاصوفیه و حقایق تلخ تر
ابوزبیر حبیب زاده
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از مسجد، کلیسای مسیحیاِن بیزانس )بازنطینی ها( 

، رومی ها و یونانی ها بود، و آن هم برای بیش از ۹ 

قرن. پس با دوباره مسجد شدن آن، آتش خصومت 

و خشونت های مذهبی شعله ور می گردد.

تا   ۵۳۷ از  صوفیه  آیا  که  است  واقعیت  این  بلی، 

۱۴۵۳ میالدی یعنی ۹۱۶ سال در چهار دوره های 

واقعیت  هم  این  اما  بود.  مسیحیان  معبد  مختلف 

است و اسناد موجود در آرشیف ملی ترکیه در انقره 

شاهد است که سلطان محمد فاتح آیا صوفیه را به 

رضا و رغبت از نزد راهبان کلیسای ارتودکس رشقی 

برای مسجد وقف  و  به رسمایه شخصی اش خرید 

منود. زیرا مسلامنان، که تازه داخل قسطنطنیه شده 

بودند، محل دیگری برای عبادت نداشتند.

به حیث حاکم  فاتح  : سلطان  مورخین می نویسند 

نه، بلکه به حیث یک فرد عادی و با پول شخصی اش 

پیش شد و پیشنهاد خریداری آیا صوفیه را داد، که از 

سوی اراکین کلیسا پذیرفته شد.

مهم اینست که امروز هم خرید و فروش کلیساها 

در نزد مسیحیان چندان باکی ندارد و درین سال ها 

نیز صدها کلیسا در کشورهای پیش رفته اروپایی به 

گزارش  اساس  به  سپس  که  است،  رسیده  فروش 

ها  فروشگاه  و  ها  هوتل  »به  الجزیره؛  تلویزیون 

طویله  و  خنزیرها  های  فارم  به  ها  آن  بعضی  حتی 

رئیس  چنانکه  است«.  شده  تبدیل  ها  اسپ  های 

اداره نظم و حفاظت کلیساهای دمنارک می گوید 

: هرگاه مردم برای عبادت نیایند، بهرت است که این 

کلیساها به فارم های خنزیرها و طویله های اسپ ها 

از سوی  از کلیساها  تبدیل شود. همچنان شامری 

شده  داده  تغییر  مساجد  به  و  خریداری  مسلامنان 

است. البته؛ در بعضی موارد از فروش کلیساها به 

اداره نظم و  مسلامنان خودداری می شود. چنانکه 

در  خود  اعالنات  در  دمنارک  کلیساهای  حفاظت 

را  مسلمز«  فار  »نان  قید  کلیسا،   ۱۰ فروش  مورد 

اضافه کرده، یعنی مسلامن ها این کلیساها را خریده 

مساجد  به  را  کلیساها  این  ها  آن  )زیرا  توانند  منی 

تبدیل می کنند(.

 St Jules Catholic کلیسای تاریخی فرانسه به نام

نیز به تاریخ ۲۲ جنوری امسال به لیالم عرضه شد. 

خریدار مکلف می باشد در جای دیگری که مردم 

می  نام  این  به  کلیسای  باشند،  داشته  معبد  به  نیاز 

سازد. فلپ رویاک، مراقبت کننده فروش این کلیسا 

این کلیسا ۵ هزار یورو  ابتدایی  : قیمت  می گوید 

ساخته  در ۱۸۹۰-۱۸۹۲م  کلیسا  این  تعیین شده. 

شده بود.

در  که  گرفت  نادیده  منی توان  هم  را  حقیقت  این 

قسطنطنیه بر عالوه از آیاصوفیه کلیساهای دیگری 

هم بودند، اما مسلامنان تنها آیاصوفیه را به مسجد 

تبدیل کردند، زیرا این مرکز جنگی صلیبی ها هم بود 

و متامی شوراها و مشوره های حربی آن ها در برابر 

های  برنامه  و  شد  می  دائر  آیاصوفیه  در  مسلامنان 

جنگی شان از همینجا شکل می گرفت.

در  مسلامنان  با  مسیحیان  برخورد  حالی که  در 

کامال  کنونی(  )اسپانیای  اندلس  بازپس گیری  زمان 

دگرگون بود . آن ها در قرن سیزدهم میالدی زمانی که 

مسلامنان را از اندلس اخراج کردند، مسجد تاریخی 

قرطبه را، که سابقه ۴۵۲ ساله داشت و در قرن دوم 

هجری از سوی خلیفه اموی امیر عبدالرحمن اول، 

کار اعامر آن آغاز شده بود و در ۲۰۳ سال تکمیل 

شد و آن زمان از بزرگ ترین مساجد جهان بود، به 

کلیسا تبدیل کردند.

جاستین کروزن، استاد فرهنگ مادی مسیحیت در 

)استانبول  از فتح قسطنطنیه  آیا صوفیه پس   **
کنونی( به دست لشکر اسالم، از سوی سلطان 
به  و  خریداری  شخصی اش  پول  به  فاتح  محمد 
مسجد تبدیل شد و تا ۴۸۱ سال محل عبادت گذاری 
کمال  میالدی،   ۱۹۳۵ در  اما  بود.  مسلمانان 
در  سیکوالریسم  بنیان گذاری  برای  اتاترک، 

ترکیه این مسجد را به موزیم تغییر داد.

به حیث  فاتح  : سلطان  می نویسند  مورخین   **
حاکم نه، بلکه به حیث یک فرد عادی و با پول 
آیا  خریداری  پیشنهاد  و  شد  پیش  شخصی اش 
صوفیه را داد، که از سوی اراکین کلیسا پذیرفته 

شد..
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مساجد 6 »از  خود  کتاب  در  نروژ  برگن،  پوهنتون 

نوشته   )Mosques to Cathedral( کلیساها«  به 

سه  اسپانیا،  از  مسلامنان  اخراج  زمان  در  که  است 

هزار مساجد به کلیساها تبدیل کرده شد و خانه ها و 

دارایی مسلامنان نیز به غارت برده شد.

و  مساجد   ۳۲۹ تحقیق؛  یک  اساس  به  همچنان 

یادگاری های دوران خالفت عثامنی در ۱۸ کشور 

اروپایی، که تقریبا ۱۰۰ آن در یونان بود، به کلیساها، 

رشاب خانه ها و موزیم تبدیل کرده شد.

می  سیکوالریسم  مناد  را  خود  امروزی  اسپانیای 

به  قرطبه  مسجد  که  حالی  در  هم  امروز  اما  داند، 

شده،  گذاشته  نام  قرطبه  جامع  مسجد-کلیسای 

مسلامنان هرگز منی توانند در محوطه مسجد قرطبه 

تنها  نه  کاتولیک  مسیحیان  هرچه  بخوانند،  مناز 

اجازه دارند که دران جا عبادت کنند، بلکه کنرتول 

کاتولیک  کلیسای  دست  به  نیز  مسجد-کلیسا  آن 

است.

این دوگانگی سیکوالران یقینا تعجب آور است که 

مسجد  محض  با  ترکیه  در  سیکوالریسم  های  پایه 

شدن آیاصوفیه، لرزان و لغزان می شود، اما با سپردن 

سیکوالریسم  کاتولیک،  کلیسای  به  قرطبه  مسجد 

می  مصئون  و  مامون  کامال   هم  باز  اسپانیا  در 

ماند. در حالی که به گفته »میراث جهانی یونسکو« 

)UNESCO World Heritage Centre( مسجد 

قرطبه؛ »سند حضور اسالم در اروپا است«.

به  قرطبه  مسجد  دیدن  به  اواخر  درین  کسانی که 

می گویند  تاثر  و  اندوه  با  رفته اند،  اسپانیا  جنوب 

و  شده  داده  تغییر  کامال  مسجد  واقعی  چهره  که 

می توان  به مشکل  را  آن  بودن  از مسجد  نشانه های 

پیدا کرد. حاال از مسجد قرطبه تنها نام باقی مانده 

است، بلکه نام آن هم دست خورده است.

دارند،  دفاع  آیاصوفیه  ساخنت  موزیم  از  آنانی که 

آیا  مسجد  اتاترک،  کامل  که  کنند  می  استدالل 

صوفیه را به فشار کسی به موزیم تبدیل نکرده، بلکه 

اتاترک  بود،  گزاف  بسیار  آن  مالی  مصارف  چون 

مسجد را به موزیم تبدیل کرد، تا از لحاظ مصارف 

خودکفا شود. آیا این عذر لنگ، مرادف عذر بد بدتر 

از گناه نیست؟

و بعضی های دیگر به این باورند که چون دران زمان 

و  یونان  ترکیه،  میان  اسرتاتژیک  همبستگی  به  نیاز 

بلغاریا پیش شده بود، و پیش رشط یونان برای این 

همبستگی، که بعدا در سال ۱۹۵۳ میالدی به شکل 

»پیامن بالکان« تحقق یافت، این بود که باید حیثیت 

مسجد بودن آیاصوفیه ختم شود. بنا برین اتاترک از 

موزیم  به  را  آیاصوفیه  مسجد  مصلحت،  این  روی 

تبدیل کرد.

می شود  دانسته  اینکه  از  عالوه  بر  فوق،  دلیل  از 

سوال  بوده،  مسیحیان  فشار  به  اتاترک  اقدام  این 

دیگری هم پیدا می شود که ؛ پس آن صد مسجد و 

به کلیساها  یونانی ها  را که  یادگاری های مسلامنان 

وغیره تبدیل کردند، رسنوشت آن ها چه شد؟

مادی  فرهنگ  استاد  کروزن،  جاستین   **
کتاب  در  نروژ  برگن،  پوهنتون  در  مسیحیت 
 Mosques( کلیساها«  به  مساجد  »از  خود 
to Cathedral( نوشته است که در زمان 
مساجد  هزار  سه  اسپانیا،  از  مسلمانان  اخراج 
به کلیساها تبدیل کرده شد و خانه ها و دارایی 

مسلمانان نیز به غارت برده شد.

مسجد  دیدن  به  اواخر  درین  کسانی که   **
قرطبه به جنوب اسپانیا رفته اند، با اندوه و تاثر 
تغییر  کامال  واقعی مسجد  که چهره  می گویند 
داده شده و نشانه های از مسجد بودن آن را به 
مشکل می توان پیدا کرد. حاال از مسجد قرطبه 
تنها نام باقی مانده است، بلکه نام آن هم دست 

خورده است.
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گرایش های عصبیت 

و آگاهی ملت مجاهد افغان

منصور )تالقانی(

مذهبــي  نــژادی،  لســانی،  قومــی،  گرایشــهای 

ومنطقــوی منــی توانــد بــه معضــالت و مشــکالت 

فعلــی کشــور و ملــت مــا موثــر بــوده و جوابگــو در 

برابــر همــه تهدیــدات، نــا امنــی هــا وهمــه خواســته 

ــا  هــا و نیازمنــدی هــای برحــق ملــت مســلامن و ب

ــرد. ایــامن مــا قــرار بگی

اینکــه ایــن عقیــده از نظــر دیــن اســالم مــردود بــوده 

ــده و  ــن گردی ــوا تعیی ــانی تق ــخصیت انس ــار ش معي

ــر آن مــی باشــد و دیگرهمــه تفــوق هــای  ــری ب برت

جاهلیــت باالیــش خــط بطــالن کشــیده شــده 

ــت. اس

عصبیــت پدیــده اســتعامری بــوده و بــه اتحــاد، 

اتفــاق، و همبســتگی ملــت هــا صدمــه زده و روحیه 

ــرادری و  ــز، ب ــاملت آمی ــتی مس ــدردی، همزیس هم

ــه  ــی معاوض ــدی و بدبین ــده من ــا عق ــی را ب هموطن

کــرده و بــه خاطــر اهــداف شــوم وضــد بــرشی کــه 

دارد مــی خواهــد افــراد جامعــه را یکــی علیــه دیگــر 

ــن  ــی ای ــران اصل ــه بازیگ ــرار داده ک ــم ق ــل ه مقاب

ــه  ــری ک ــای کف ــوت ه ــا ق ــدازی هاهامن ــه ان تفرق

در رأس، یهــودی هــا و صلیبــی هــای دنیــای کفــر 

ــوده و مــی باشــد کــه اســاس و  ــا ب ــن آنه و متحدی

ــته  ــه گذاش ــی عاطف ــمنان ب ــط آن دش ــاد آن توس بنی

شــده و بنــام هــای ایــن و آن پخــش و نــرش گردیــده 

و دامــن زده مــی شــود.

بــه باورکامــل گفتــه مــی توانیــم کــه اگــر ایــن فکــر 

و اندیشــه باطــل در جامعــه مــا ریشــه بدوانــد همــه 

شــیرازه اجتامعــی اســالمی مــا صدمــه پذیــر شــده 

و هیچکســی یــا ملیــت منــی توانــد از آن جــان 

بســالمت بــربد کــه در ظاهــر بــا لفاظــی هــای 

ــا در  ــر کــرده ام شــیرین هرکــس را در دام خــود گی

حقیقــت بــا زهــر هالیلــی آمیختــه شــده کــه اتحــاد 

ــراد ســاکن در کشــور را نیســت و  و همبســتگی اف

ــرد. ــود کــرده از بیــن مــی ب ناب

چنانچــه در رشایــط کنونــی کــه دشــمنان بــی 

و  مکارداخلــی  و  خــورده  ســوگند  و  فرهنــگ 

خارجــی  کشــور عزیــز مــا در کمیــن نشســته 
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ــدازی  ــه ان ــا وتفرق ــش ه ــن گرای ــا ای ــد ب میخواهن

هابــه عمــر سیاســی ننگیــن تربیــت یافتــه گان النــه 

هــای شــیطانی خویــش افــزوده بازهــم بــاالی ایــن 

قهرمانــان آزادی حکمروایــی منایــد تــا همــه هســت 

و بــود مــادی ومعنــوی ایشــان را توســط هــامن 

کاســه لیســان جبــون و نــا افغــان بــه کام خــود فــرو 

ــربد. ب

حــاال چطــور مــی شــود دریــن برهــۀ حســاس ازیــن 

ــرادری و  ــه ب ــرده روحی ــل ک ــات حاص ــه نج تهلک

همزیســتی مســاملت آمیــز و اجتــامع اســالمی 

خویــش را حفــظ کــرده و هامننــد مشــت پوالدیــن 

بکوبیــم بدهــن آنانیکــه در خدمــت بیگانــگان قــرار 

داشــته و از ایــن حربــه بــرای بقــای قــدرت شــیطانی 

خــود اســتفاده مــی مناینــد.

بزرگرتیــن دفــع کننــده در مقابــل ایــن مکــروب 

هامنــا منطــق اســالم عزیــز اســت کــه ایــن فکــر و 

اندیشــه جاهالنــه را بــا رهنامئــی هــای کــه دارد در 

روشــنی آیــات قرآنکریــم و احادیــث نبــوی )صلــی 

اللــه علیــه وســلم( مــردود دانســته و معیــار برتــری و 

فضیلــت را در تقــوی گذاشــته و متــام مســلامنان را 

بــرادر همدیگــر خطــاب مــی منایــد و پیامربگرامــی 

مــا نیــز از ایــن طــرز فکــر و اندیشــه باطــل بیــزاری 

خــود را اعــالم منــوده اســت و تــا وقتیکــه مــا ملــت 

ــول و  ــن اص ــه همی ــد ب ــت پابن ــدا پرس ــد و خ واح

مبــادی اســالمی خویــش بــوده باشــیم هیــچ نیــروی 

کفــری بــا همــه قــوت مــادی کــه دارد منــی توانــد به 

مــرام و پالنهــای شــوم خویــش دســت یابــد. آنچــه 

کــه عمــال در عــرص حــارض پــوزه دشــمنان اســالم 

ــده و  ــده و رسافگن ــه خــاک ســیاه مالی و میهــن را ب

ــامن  ــت ه ــه از برک ــت هم ــاخته اس ــان س ــل ش ذلی

ــا  ــا افغانه ــرادری م ــتگی و ب ــاد، همبس ــاق، اتح اتف

بــوده و دیگــر توجیــه را در قبــال خــود نــدارد، 

دشــمنان اســالم مــی خواهنــد توســط اجیــران 

داخلــی خویــش تخــم نفــاق را بذرکــرده و مثــره آن 

را بــه چشــم رسببینــد امــا آنهــا بــه خطارفتــه و غلــط 

فهمیــده و از جامعــه افغانــی مــا برداشــت نادرســت 

کــرده انــد.

همــه  عرصیکــه  در  افغانســتان  مســلامن  ملــت 

ســالح هــای زهــروی بــا تکنالــوژی هــای پیرشفتــه 

معــارص بــه خاطــر از بیــن بــردن برشیــت بخصوص 

ــرده  ــرم ک ــه ن ــت و پنج ــده دس ــاده ش ــلامنان آم مس

ــدای  ــه خ ــوکل ب ــالمی و ت ــی اس ــه عال ــا روحی و ب

عزوجــل وتوانــا و باســالح ایــامن چنــان درس 

ــی  ــد کــه حت ــن داده ان ــرای متجاوزی ــز ب عــربت آمی

ــان  ــن قهرمان ــز از ای ــان نی ــده ایش ــای آین ــل ه نس

راســتین و پروانــه هــای اســالم رشمنــده و خجالــت 

ــای  ــر افغانه ــلیم را در براب ــود و رس تس ــد ب خواهن

ــود. ــد من ــم خواهن ــرور خ ــد پ مجاه

ــش  ــکار خوی ــاداران م ــه از ب ــه وظیف ــه آنانیک و البت

ــا  ــامد آنه ــار و اعت ــر اعتب ــه خاط ــا ب ــد ت ــه ان گرفت

ــه  ــن طبق ــد ای ــن بزنن ــا دام ــور م ــت را درکش عصبی

ــخصیت  ــی ش ــن وب ــن تری ــراد خائ ــخاص و اف اش

تریــن افــراد جامعــه افغانــی بــوده کــه آب را در 

آســیاب بیگانــگان ریختــه تــا بتواننــد بــه پــالن 

هــای کــه در رس دارنــد مــورد اجــرا قــرار بدهنــد و 

بــا نیرنــگ هــای ننگیــن خودمعاملــه گــری مناینــد 

غافــل از اینکــه دیگــر ایــن ملــت شــهید پــرور دوره 

ــا  ــن را ب ــی دی ــاش و ب هــای ســیاه و زمامــداران عی

هدیــه خــون هــای پــاک خویــش تجربــه کــرده انــد.

 افغانهــا نظــر بــه آگاهــی کــه دارنــد بیــدار، زیــرک 

وهوشــیار بــوده هیــچ گــروه وفرقــه منــی توانــد ایــن 

اتحاد،  به  و  بوده  استعماری  پدیده  عصبیت   **
اتفاق، و همبستگی ملت ها صدمه زده و روحیه 
و  برادری  آمیز،  مسالمت  همزیستی  همدردی، 
معاوضه  بدبینی  و  مندی  عقده  با  را  هموطنی 
که  بشری  وضد  شوم  اهداف  خاطر  به  و  کرده 
علیه  یکی  را  جامعه  افراد  خواهد  می  دارد 
اصلی  بازیگران  که  داده  قرار  هم  مقابل  دیگر 
که  کفری  قوت های  اندازی هاهمانا  تفرقه  این 
در رأس، یهودی ها و صلیبی های دنیای کفر و 

متحدین آنها بوده و می باشد .
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فرزنــدان اصیــل افغــان را وســیله بقــدرت رســیدن 

ــداف  ــوده و اه ــش من ــالی خوی ــی و پوش مصنوع

عالــی جهــاد را حیــف و میــل مناینــد کــه نــه از دین 

ــرف،  ــه ازع ــودن و ن ــان ب ــه از افغ ــد ون ــربی دارن خ

تعامــل و عنعنــات ایــن ملــت آگاهنــد.

 اینهــا همــه غــرب زده، اجنــت، و بیگانــه ســتیز بوده 

ــر از تفرقــه انداخــنت وافغــان فریبــی دیگــر  کــه بغی

اهدافــی بــا خــود ندارنــد و بــا لفاظــی هــای عــوام 

فریبانــه مــی خواهنــد ملــت مــا را شــکار دام کــرده 

در جــال شــیطانی هــوا وهــوس خــود گیــر مناینــد 

ــد  ــنت بخواهن ــه انداخ ــده تفرق ــن عقی ــا ای ــر ب و اگ

کــه در بیــن جامعــه خویــش را جــا زده مبــرام شــوم 

ــت  ــال اس ــت و مح ــال اس ــن خی ــند ای ــود برس خ

ــه از  ــد ک ــد بدانن ــراد بای ــامش اف ــن ق ــون، ای وجن

ــک  ــوده ی ــزوی ب ــد و من ــا تجري ــه اســالمی م جامع

موجــود باطــل و بــی هــدف دور از اجتــامع افغانــی 

مــا بــر خواهنــد بــرد. 

تعصــب بــر عصبیــت کــه چهــارده قــرن قبــل 

درخــاک دفــن گردیــده دوبــاره حیــات آن درجامعــه 

ــن و  ــد مزی ــده توحی ــه عقی ــراد آن ب ــا کــه متــام اف م

ــز هرگــز  ــد و نی ــدام منیتوان ــوده عــرض ان آراســته ب

هــدف پلیــد دشــمنان در بــاب تفرقــه جنبــه تطبیقــی 

ــاءاالله ــرد. ان ش ــد ک ــدا نخواه ــی پی وعمل

 پــس حــاال دریــن وقــت اســاس که افغــان هــا آمادۀ 

صلــح  هســتند و میخواهنــد فرزنــدان اصیــل خــود 

را در آغــوش گرفتــه آینــده خــود را در یــک کشــور 

اســالمی ببیننــد، وقــت آنســت کــه همــه مســلامنان 

هدفمنــد و اهــل خــربه و دانشــمندان، نویســندگان، 

مبلغیــن کــرام، علــامی حقانــی و ُشــعرا ایــن وجيبــه 

ــه  ــر ب ــش را بخاط ــی خوی ــی و افغان ــی، عقیدت دین

جــا آوردن مســولیت اســالمی خویــش انجــام داده و 

بــه خاطــر زودن رذایــل اخالقــی و روشــن ســاخنت 

اذهــان عــام مســلامنان ســعی و تــالش منــوده و در 

دفــع ســازی همــه توطیــه هــا، دسیســه ســازی هــای 

ــا  ــغ نکــرده ت ــوع خودگــذری دری کفــری از هیــچ ن

ــدت،  ــد وح ــی نتوان ــی و داخل ــل خارج ــچ عام هی

را  افغانهــا  بــرادری  و  صمیمیــت  یکپارچگــی، 

آســیب پذیــر منــوده جریحــه دار بســازد. و هــر آن 

افــراد و اشــخاصی کــه عصبیــت را شــعله ور منوده 

و بــر آن هیــزم بریــزد تــا همــه گیــر شــود بــه یــاری 

ــود  ــامل خ ــزم اع ــه و هی ــا آذوق ــود آنه ــد خ خداون

خواهنــد شــد و آنچــه رسانجــام باقــی خواهــد 

ــتگی  ــرادری و همبس ــاق ب ــاد، اتف ــا اتح ــد هامن مان

ــا ایــامن اســت. ان شــاءالله افغانهــای مجاهــد و ب

پابند  پرست  خدا  و  واحد  ملت  ما  وقتیکه  تا   **
بوده  خویش  اسالمی  مبادی  و  اصول  همین  به 
باشیم هیچ نیروی کفری با همه قوت مادی که 
دارد نمی تواند به مرام و پالنهای شوم خویش 

دست یابد.

قبل  قرن  چهارده  که  عصبیت  بر  تعصب   **
درجامعه  آن  حیات  دوباره  گردیده  دفن  درخاک 
و  مزین  توحید  عقیده  به  آن  افراد  تمام  که  ما 
هرگز  نیز  و  نمیتواند  اندام  عرض  بوده  آراسته 
هدف پلید دشمنان در باب تفرقه جنبه تطبیقی 

وعملی پیدا نخواهد کرد. ان شاءااهلل
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ــارت  ــربی ام ــی ره ــعید اضح ــد س ــتانۀ عی در آس

ــن  اســالمی افغانســتان حــرت شــیخ امیراملومنی

حفظه اللــه مطابــق همــه ســاله پیــام پرمحتــوای 

ــه  ــات گرفت ــه نش ــد؛ پیامیک ــرش ش ــان منت عیدی ش

ــارزه، اخــالص، تواضــع و  ــامن، رشــادت، مب از ای

رسشــار از نــکات بســی ارزشــی تــوأم بــا تدبیــر و 

ــود.  ــت ب درای

در پیــام رهــربی امــارت اســالمی از مجاهدیــن 

و ملــت غیــور افغــان بــه پــاس جانفشــانی های 

بی نظیرشــان بــه خاطــر اســالم و آزادی کشــور 

ــو  ــق عل ــتین راه ح ــهدای راس ــه ش ــد، ب ــر ش تقدی

ــرای زخمی هــا طلــب شــفای عاجــل  درجــات و ب

و بــرای زندانیــان آزادی شــان از قیــد بنــد آرزو شــد.

رهــربی مجاهدیــن در بخش هــای مهــم پیــام خــود 

توصیــه بــه صــرب و اســتقامت، اخــالص و اخــالق 

منــوده و مجاهدیــن را شــدیدا بــه توجــه زیادتــر بــه 

ــا  ــت داد ت ــا هدای ــه آنه ــرده و ب ــردم ک ــال م رس و م

می تواننــد بــا ملــت خــود مهربــان و از اخــالق کار 

بگیرنــد. 

رهــربی مجاهدیــن دســتاوردهای سیاســی و پیــامن 

دوحــه را مهــم تلقــی کــرده و متــام جهت هــا را بــه 

اجــرای مــواد آن موافقتنامــه دعــوت داده و واضحــا 

ــم  ــا در راه خت ــام تالش ه ــه مت ــد ک ــاد فرمودن ارش

جنــگ افغانســتان روی دســت اســت و جهت هــای 

مهــم جنــگ بایــد بــا درک وضعیــت فعلــی و 

ــح را از  ــع صل ــا، موان ــن روزه ــاص ای ــط خ رشای

ــیده و  ــم رس ــه تفاه ــا ب ــا افغان ه ــته ت ــان برداش می

مشــکالت روزمــره، رنــج و مکافــات طاقت فرســای 

ــان برداشــته شــود.  ملــت زجرکشــیده از می

ــه  ــتاد ک ــت فرس ــو و محب ــام عف ــه پی ــه هم ــز ب نی

امــارت اســالمی بنــای دشــمن بــا هیــچ افغــان 

ــف  ــن در ص ــدارد و از مخالفی ــته و ن ــود را نداش خ

ادارٔه کابــل نیــز خواســت بــا اســتفاده از چنیــن 

بــا  مخالفــت  از  دســت  طالیــی  فرصت هــای 

ــت،  ــته و راه عقالنی ــود برداش ــد خ ــرادران مجاه ب

ثبــات و خیــر خــود را انتخــاب کننــد.

ایام همه عید شوند ارگ بگذارند ...
محمود احمد نوید
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رهــربی مجاهدیــن در بخش هــای دگــر از پیام شــان 

ــادی  ــز آب ــور و نی ــدان کش ــم فرزن ــم و تعل ــر تعلی ب

ــه  ــد ب ــبب نوی ــرده و س ــژه ک ــد وی ــازی تاکی و بازس

آرزوی دیرینــٔه افغان هــا شــد، چیزیکــه همگــی 

ــت  ــایٔه امنی ــه روزگاری در س ــند ک ــار می کش انتظ

ــتقالل و  ــارسی، اس ــح رست ــل، صل ــش کام و آرام

ــت  ــت در دس ــد دس ــا بتوانن ــی، افغان ه آزادی واقع

ــا هــم بســازند. هــم داده کشــور خــود را ب

مســئله صلــح، مذاکــرات بین االفغانــی، روابــط 

و  خــارج  دنیــای  بــا  متقابــل  احــرتام  و  حســنه 

ــت  ــوارد درش ــر م ــایگان از دگ ــوص همس بالخص

بــه   – حفظه اللــه   – مومنــان  رهــرب  کــه  بودنــد 

ــر  ــه خی ــه ب ــه ک ــق آنچ ــت داده و تحق ــا وضاح آنه

افغان هــا و افغانســتان اســت را دور از دســرتس 

ــا تکــرار نظــام همــه شــمول، متعهــد  ندانســت و ب

ــد و  ــه امی ــه هم ــول ب ــرارات و اص ــه مق ــد ب و پایبن

ــام  ــایه نظ ــاءالله در س ــه ان ش ــت داده ک ــرژی مثب ان

ــا و آخــرت  اســالمی افغان هــا بــه خیــر و فــالح دنی

ــد. ــد آم ــل خواهن ــش نای خوی

پــس از نــرش پیــام رهــربی مجاهدیــن، شــاید چنــد 

ــس  ــوش  آتش ب ــام خ ــه پی ــود ک ــته ب ــاعتی نگذش س

از  ایــام عیــد  از خاطــر خوشــی های  ســه روزه 

ــا ایــن  طــرف امــارت اســالمی اعــالن گردیــد؛ یقین

ــا  ــام افغان ه ــی مت ــبب خوش ــز س ــرب مرت انگی خ

خوشــحالی  و  خوبــی  بــه  آن  از  همــه  و  شــده 

اســتقبال کــرده و می کننــد.

ــی،  ــس دایم ــع آتش ب ــه مان ــه ک ــت آنچ ــد گف  بای

برقــراری صلــح و آرامــش در کشــور و ختم اشــغال 

ــن نیســتند بلکــه  و جنــگ می شــود هرگــز مجاهدی

ایــن جهــت مقابــل اســت کــه متاســفانه افغان هــا را 

ــروم  ــت مح ــان اس ــه مستحق ش ــی های ک از خوش

ــرات  ــن در مذاک ــه مجاهدی ــد و گرن ــرده و می کن ک

بــا امریــکا، و دوران اجــرای پیــامن دوحــه و در 

و  منطــق  روی  از  همــواره  رســمی،  بیانیه هــای 

انصــاف تاکیــد داشــته و دارنــد کــه حارض انــد 

خــود،  رنج کشــیدٔه  ملــت  دلخوشــی  بخاطــر 

ختــم جنــگ و بحــران در کشــور و آمــدن عــزت و 

اســتقالل واقعــی در چــوکات رشیعــت و مصلحت 

علیــای کشــور بــا طرف هــای اصلــی جنــگ تعامــل 

کنــد؛ و آنچــه کــه ســبب محرومیــت افغان هــا 

ــه  ــن ک ــه مجاهدی ــده ن ــی ش ــی های دایم از خوش

نظــر  تنــگ  انســان های  مشــت  یــک  متاســفانه 

ــج  ــل از درد و رن ــا و غاف ــردٔه افغان ه ــر گ ــوار ب س

ــه  ــود چ ــا نب ــای آنه ــر مزاحمت ه ــه اگ ــد ک ملت ان

ــد بلکــه  ــه تنهــا در شــب و روزهــای عی بســا کــه ن

ــا  ــتان ب ــت افغانس ــب های مل ــا و ش ــه روزه همیش

ــد. ــد بودن ــگ عی ــم جن خت

آری اگــر دشــمنان خارجــی و ایــادی اجیــر داخلــی 

بگذارنــد بعیــد نیســت همــه ایــام عیــد شــوند، اگــر 

بگذارنــد و دســت از مزاحمــت، مامنعــت و اشــغال 

بکشــند، و اگــر بگذارنــد افغان هــای واقعــی، خــود 

ــم  ــود تصمی ــور خ ــت کش ــرای رسنوش ــتقل ب مس

بگیرنــد و اگــر بگذارنــد افغان هــا بــه آزادگــی و 

ــه  ــه هم ــت ک ــدی نیس ــند تردی ــش برس ــزت خوی ع

عیــد  عزیــزاش  مــردم  بــه  افغانســتان  روزهــای 

ــد.  ــد ش خواهن

ــه  ــت ک ــی اس ــتان وقت ــی در افغانس ــد واقع ــه عی بل

ــد. ــغال نباش ــگ و اش جن
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موانع راه صلح

موفق افغان

بعـد از گذشـت حـدود دو دهـه از جنگ و نـا آرامی 

در کشـور، اکنـون نسـبت به هر وقـت دیگر فرصت 

اسـت.  شـده  میـر  کشـور  در  صلـح  و  امنیـت 

اشـغالگران درک کـرده انـد کـه ایـن ملـت آزاده را 

منی توان به زور و جنگ تسـلیم اهداف شـوم خود 

سـاخت و بـه همیـن سـبب بعـد از هـژده سـال زور 

آزمایـی، ظلـم، وحشـت و درندگـی مجبـور شـدند 

در مقابـل ارادهء آزادی خواهانـهء ملـت مسـلامن و 

مجاهـد افغـان زانـو خـم کننـد. ایـن در حالیسـت 

کـه تاریـخ ایـن کشـور خیلـی آشـکار درس عـربت 

بـه اشـغالگران بـود و حتـی جـراالن شـوروی کـه 

طعـم تلـخ شکسـت در مقابل ایـن ملت را چشـیده 

بودنـد آنـگاه بـه امریکا مشـوره مـی دادند که اشـتباه 

انگلیـس و شـوروی را تکرار نکنـد و در مقابل ملتی 

نجنگـد کـه سـینه هـای مـردان آن همچـو کوههـای 

مسـتحکم در مقابل دشـمن سـپر می گردد و تحمل 

هـر نـوع تیـر را دارد امـا در مقابـل، هیـچ نوع سـینه 

یـی منـی توانـد در مقابل رضبـهء ایامنی ایـن مردان 

تـاب بیـاورد. جـراالن روسـی در آن زمـان افزودنـد 

کـه در ایـن کشـور نـه تنهـا مـردم، بلکـه کـوه و دره 

هایـش نیـز علیـه اشـغالگران مـی جنگند و آشـکارا 

اسـت کـه در نتیجـهء چنین یـک جنگ برنـده هامنا 

ملـت افغـان اسـت. در آن زمـان از یکسـو کـرب و 

غـرور و از سـوی دیگـر ناتوانـی مـادی و ظاهـری 

مجاهدیـن امـارت اسـالمی باعـث شـد امریـکا بـه 

ایـن مشـوره هـا گـوش فـرا ندهـد و بـه ایـن فکـر 

بیافتـد کـه ایـن ملـت مظلـوم و بیچاره دسـت خالی 

را مـی توانـد در خـالل چنـد روز و یـا هفتـه یـی از 

پـا در آورد. 

امـا بعـد از گذشـت چندیـن سـال، متحمـل شـدن 

تلفـات و خسـارات هنگفت و شکسـت های پیهم، 

وادار  و  کردنـد  درک  را  حقیقـت  ایـن  اشـغالگران 

بـه خـروج از کشـور شـدند مگـر اجیـران داخلـی و 

خائنـان وطـن فـروش کـه در جریان اشـغال کشـور 

نیـز در صـف کفـار و اشـغالگران علیـه ملـت خـود 

قـرار گرفتـه بودند، مصالـح خـودرا در ادامهء جنگ 

و بـی امنیتـی دیدنـد و بـه همیـن سـبب همـه تالش 

هـای خـودرا بـه خرچ دادنـد تـا مانع صلـح و ثبات 

نظـام  ترتیـب عمـر  بـه همیـن  و  در کشـور شـوند 

اجیـر سـالهای متـامدی دیگـر طوالنـی  فرسـودهء 

شـود. بـرای آنـان ریخـنت خـون هـزاران افغـان کـه 

در اثـر ایـن تصمیـم شـان بـه ناحـق و در دفـاع از 
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ایـن کشـور مـی ریـزد، هیـچ ارزش  واشـنگنت در 

و قیمتـی نـدارد و تنهـا موضـوع مطـرح بـرای آنـان 

هامنـا بقـا در قدرت و ایجاد زمینهء دزدی و فسـادی 

اسـت کـه ملـت و جهـان شـاهد انـواع جدیـد و بی 

رشمانـهء آن بـا گذشـت هـر روز مـی باشـد. آنـان 

مـی داننـد که تاخیـر هـر روز صلح و ادامـهء جنگ 

باعـث از بیـن رفـنت دههـا جـان، یتیم شـدن صدها 

فرزنـد ایـن کشـور، بیوه شـدن دهها زن و بـی فرزند 

شـدن صدهـا پـدر و مادر می شـود امـا ضمیر های 

مـرده و وجـدان بـه خـواب رفتـهء این تجـاران خون 

برشیـت بیـدار منی شـود تـا چنیـن احساسـی برای 

آن پیـدا گـردد. ضمیـر و احسـاس آنـان چنـان مـرده 

اسـت کـه آنـان اکنـون نه تنهـا از مـردم عـام بلکه از 

پـول بیامران نیـز به ملیون ها دالـر را دزدی می کنند 

و یک قرص نان خشـک را در بدل بیشـرت از 1600 

افغانـی بـه ملتـی توزیع می کننـد که به اعـرتاف بی 

رشمانهء خود شـان بـا وجود رسازیر شـدن ملیاردها 

دالـر در ایـن کشـور اکنـون نیز بیشـرت از 90 در صد 

آن تحـت خـط صفـر زندگـی مـی کنند. 

در  اینسـو  بـه  دهـه  چهـار  از  کـه  جنگسـاالرانی 

در  انـد،  کـرده  عـادت  مسـلامنان  خـون  آشـامیدن 

جریـان اشـغال نیـز دسـت بـه دزدی، غـارت و یغام 

زدنـد، نـه بـر بیت املال رحـم کردند و نـه بر امالک 

و امـوال خـاص مردمی، این جنگسـاالران می دانند 

کـه بـا آمدن صلـح، امنیـت و حکومت اسـالمی، نه 

تنهـا آنـان جوابگـوی اینهمـه ظلـم و دزدی خواهنـد 

بـود بلکـه منـی توانند با اسـتفاده از مناصـب دولتی 

و یـا زورگویـی خـود کـه در مقابل بردگـی و غالمی 

اشـغالگران آنـرا بـه دسـت آورده انـد بـر گـرده های 

ملـت سـوار باشـند، بـه همیـن سـبب بـی رشمانـه 

در مقابـل هـر نـوع برنامـه و حرکتـی که بـرای آمدن 

صلـح و امنیـت در کشـور تشـکیل مـی گـردد قـرار 

گرفتـه و تـالش مـی کننـد تـا آنـرا در نطفـه خنثـی 

 . کنند

از سـوی دیگـر، غرب های دیسـانت شـده و پرتاب 

شـده توسـط فراشـوت هـا و غـرب زدگان دیگـر که 

در زیر سـایهء آنان از دزدی هـای ملی و بین املللی 

بهـره بـر مـی دارنـد و حتـی بر بیـامران و مـرده های 

ایـن وطـن رحـم نکردنـد همیـن فکـر مشـرتک را بـا 

جنگسـاالران دارنـد، بقـا و ادامـهء این چـور، دزدی 

و فسـاد خـودرا در موجودیـت جنـگ، نظام فاسـد، 

ظلـم و اسـتبداد در مقابـل مـردم و ملتـی مـی بیننـد 

کـه نـه تنهـا از چهـل دهـه بـه اینسـو متحمـل جنگ 

و خامنـان سـوزی شـده انـد بلکـه در ایـن اواخـر 

مجبـور بـه یـک لقمه نـان خـود نیز هسـتند. 

اکنـون کـه صلـح بـه دروازه هـای کشـور رسـیده 

اسـت، ملت شـدیدا در انتظـار داخل شـدن آن قرار 

دارد و امیـدواری هایـی نیـز در ایـن راسـتا بـه وجود 

آمـده اسـت ایـن دو گروه بدنام دسـت به دسـت هم 

داده و راههایـی را تـالش مـی کننـد کـه بـه شـکلی 

از اشـکال از آمـدن صلـح جلوگیـری کننـد و یا حد 

اقـل راههـای تاخیـر آن تا مـدت ممکن را جسـتجو 

کننـد. آنـان گاهـی بـه نـام دفـاع از دسـت آوردهای 

هـژده سـالهء خود نعره هـای ضد صلـح و امنیت را 

بـاال مـی کننـد و گاهی هـم در راه پیاده سـاخنت بند 

هـای توافقنامـهء صلـح کـه در اواخـر مـاه فـربوری 

2020 در کشـور قطـر در میـان مناینـدگان امـارت 

اسـالمی و امریـکا بـه امضـا رسـید مانـع و سـد راه 

قـرار مـی گیرند. 

 آنـان از دسـت آوردهایی سـخن می زنند که انسـان 

عاقـل از یـاد آوری آن احسـاس رشم و خجالـت می 

کند. دسـت آوردهای هژده سـالهء آنـان بجز دزدی، 

غـارت، چپاول، فسـاد، بد اخالقی، بـی بند و باری، 

قتـل و خـون و ایجـاد تفرقـه و نفـاق در میـان اقـوام 

و گروههـای موجـود در کشـور، ایجـاد فضـای بی 

شدن  متحمل  سال،  چندین  گذشت  از  بعد   ***
تلفات و خسارات هنگفت و شکست های پیهم، 
وادار  و  کردند  درک  را  حقیقت  این  اشغالگران 
به خروج از کشور شدند مگر اجیران داخلی و 
خائنان وطن فروش که در جریان اشغال کشور 
نیز در صف کفار و اشغالگران علیه ملت خود 
قرار گرفته بودند، مصالح خودرا در ادامهء جنگ 
و بی امنیتی دیدند و به همین سبب همه تالش 
های خودرا به خرچ دادند تا مانع صلح و ثبات در 

کشور شوند .
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اعتـامدی میـان خانـواده هـا همچو خانم و شـوهر، 

پـدر و دخـرت، بـرادر و خواهـر چیـز دیگـری نبـوده 

اسـت. آنـان در جریان هژده سـال متـام ریکاردهای 

فسـاد در جهـان را شکسـتاندند و در متامـی مـوارد 

منفـی و رشم آور در درجـهء اول قـرار گرفتنـد. 

ادارهء اجیـر کابـل قبـل از امضـای تفاهمنامـه و بعد 

از آن تـالش هـای جـدی را جهـت قانـع سـاخنت 

امریکایـی هـا انجـام داد تـا آنـان را وا دارد بـه جنگ 

ادامـه دهنـد و حـارض بـه خـروج نیروهـای خـود از 

افغانسـتان نگردنـد مگـر امریـکا چنانچـه گذشـت 

دیگـر درک کـرده بود که هر روز بقای بیشـرت در این 

کشـور بجـز تباهـی و بربـادی دسـت آورد دیگـری 

بـرای آن کشـور نخواهد داشـت. وقتـی ادارهء اجیر 

کابـل از ایـن ناحیـهء مایـوس گردیـد دسـت امید را 

بسـوی جوبایدن کاندیـد جمهوری خـواه امریکایی 

بـه ایـن گـامن دراز کـرد کـه شـاید او در صـورت 

و  داده  تغییـر  را  شکسـت  برنامـهء  شـدن  کامیـاب 

تفاهمنامـه صلـح را لغـو اعالن کند اما مایوسـی در 

اینجـا نیـز هنگامـی بـه رساغ شـان آمد کـه جوبایدن 

موجودیـت  خـود  انتخاباتـی  کمپایـن  جریـان  در 

عسـاکر امریـکا را در افغانسـتان یک ضایعـه خواند 

و خواهـان خـروج آنـان گردیـد. بعـد از ایـن بـرای 

ادارهء اجیـر کابـل راهـی بجـز ایجـاد موانـع در راه 

آزادی زندانیانـی منانـد کـه بـر اسـاس توافقنامـهء 

صلـح بایـد تا تاریـخ 10 ماه مارچ سـال 2020 آزاد 

شـدند.  می 

و  ادعاهـا  رشمانـه  بـی  خیلـی  کابـل  اجیـر  ادارهء 

اتهاماتـی را بـر زندانیـان متباقـی وارد کـرد کـه ایـن 

نـوع اتهامـات از 18 سـال بـه اینسـو بـه مجاهدیـن 

وارد شـده امـا تـا کنـون یکـی آن نیـز ثابـت نگردیده 

اسـت. گاهـی زندانیـان را اتباع کشـورهای خارجی 

و همسـایه خوانـد و گاهـی آنـان را زندانیـان جنایی 

قلمـداد منـود. و اخیراً بـرای بهانه تراشـی در مقابل 

آزادی 400 تـن از آنـان لویـهء جرگـه را فـرا خوانـد 

مـردم  کـه  اقتصـادی  ایـن حالـت حسـاس  در  کـه 

کشـور از گرسـنگی جـان مـی دهنـد 330 میلیـون 

افغانـی بـرای تدویـر ایـن لویـهء جرگـهء قالبـی و 

خـود سـاخته تخصیـص داده شـد. ملت افغانسـتان 

شـاهد اشـرتاک کننـدگان ایـن لویـهء جرگـه بودنـد 

و بـه چشـم رس مشـاهده کردنـد کـه چـه نـوع افـراد 

در آن اشـرتاک کردنـد تـا رسنوشـت این ملـت را در 

حسـاس تریـن مقطـع تاریـخ آن تعییـن کننـد. 

و  جرگـه  ایـن  کمیسـیون  کـه  اینجاسـت  جالـب 

مدیریـت آن بـه کسـانی سـپرده شـده بـود که دسـت 

شـان به خون مردم آغشـته بوده و یا هم در بزرگرتین 

دسـت  اخالقـی  و  مالـی  هـای  فسـاد  و  هـا  دزدی 

داشـتند. کسـانی کـه نـه خـون ملـت بـرای آنـان از 

اهمیـت و ارزشـی برخوردار بوده اسـت و نه حالت 

زار کنونـی مـردم بیچـاره و مظلـوم مـی توانـد مانـع 

خـورد و بـورد ها و فسـاد هـای مالی آنـان در تدویر 

ایـن چنیـن جرگه ها شـود. بگونـهء مثـال این هامن 

کمیسـیونی اسـت که مسـئولیت لویهء جرگهء قبلی 

را نیـز بـه دوش داشـت و طی آن 50 لـک افغانی را 

بنـام مصالحـهء دیگ و 55 لک افغانـی دیگر را بنام 

مایـع ظـرف شـویی از جیـب ملـت دزدیـده بودند. 

قبـل از آغـاز ایـن جرگـه همـه مـی دانسـتند کـه این 

جرگـه تنهـا راهـی بـرای دزدی هـای جدیـد اسـت 

ورنـه فیصلـه هـای مهـم ایـن کشـور از 18 سـال به 

اینسـو از طـرف سـفارت هـای خارجـی اتخـاذ مـی 

گـردد و اینبـار هـم خیلـی آشـکار و هویـدا بـود که 

در خامتـهء ایـن لویه جرگهء منایشـی هـامن فیصله 

صـورت مـی گیـرد کـه قبال بـرای اشـرتاک کنندگان 

آمـاده شـده بـود و توسـط رئیـس هـا و منشـی هـای 

قبـل از تعییـن شـده بـرای کمیسـیون هـای داخلـی 

ایـن جرگـه اعـالن مـی گردید. 

و  ادعاها  شرمانه  بی  خیلی  کابل  اجیر  ادارهء 
اتهاماتی را بر زندانیان متباقی وارد کرد که این 
نوع اتهامات از ۱۸ سال به اینسو به مجاهدین 
وارد شده اما تا کنون یکی آن نیز ثابت نگردیده 
است. گاهی زندانیان را اتباع کشورهای خارجی 
و همسایه خواند و گاهی آنان را زندانیان جنایی 

قلمداد نمود. 
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ــة  ــوی »هب ــیخ الحدیث مول ــن ش ــر املومنی ــه امی ب

ــاىل  ــوراى ع ــای »ش ــرادر« و اعض ــال ب ــه« و »م الل

امــارت اســالمى« ومتامــِی بــزرگان ورهــربان امارت 

اســالمِی افغانســتان از رسزمیــن شــام، عرض ســالم 

و درود دارم:

السالم علیکم و رحمة الله و برکاته

بنــده از رسزمیــن شــام مبــارک ایــن پیــروزی بــزرگ 

را بــه بــرادران خــود در رسزمیــن افغانســتان، تربیــک 

ــم. ــت می گوی و تهنی

ــت  ــام جه ــه ش ــذرد درحالی ک ــال می گ ــت س بیس

آبــرو و مــردم خــود جهــاد  دفــاع از رسزمیــن، 

ــد. بیســت ســال را در جهــاد و مواظبــت از  می کنی

وطــن خــود ســپری منودیــد؛ درحالی کــه از یــاری 

ــتید. ــد نگش ــا امی ــدی، ن ــت خداون و رحم

بیســت ســال نــدا رس دادیــد کــه بــار الهــا نرصتــت 

کــی شــامل حــال  مــا می گــردد؟ 

حــال آن کــه خداونــد متعــال زحــامت شــام را 

ــاد  ــع نکــرد و دعاهــا و زاری هــای شــام را برب ضای

ــت.  ــپرده اس ــی نس فراموش

امــروز  ســال ها،  گذشــت  از  پــس  شــام  آری! 

ــه  ــا شــام همــراه شــده اســت ب درحالی کــه امــت ب

ایــن فتــح و پیــروی و عقب نشــینی اشــغالگران 

جشــن می گیریــد. امــروز بــا ســپاس خداونــدی، به 

جهانیــان درس هایــی آموختــه و بهرتیــن پیروزی هــا 

را برایشــان رقــم زدیــد و بــه مردمــان بزرگ، رســالت 

بزرگــی را هدیــه منودیــد؛ هدیــه ای کــه آن را خــون 

شــهدای شــام بــه ارمغــان آورده انــد؛ شــهدایی کــه 

ــر  ــزی  و تکفی ــاده روی، خون ری ــد از زی ــه دور بودن ب

ــدور از از  ــراط و ب ــه دور از اف ــلامنان ، ب ــائر مس س

ــه  ــرای دشــمنان، شــام ب بردگــی و رسخــم کــردن ب

ــدل و  ــاد معت ــه جه ــد ک ــان فهامندی ــی جهانی متام

ــه  از خضــوع  ــا فاصل ــر، و ب ــو و تکفی ــه دور از غل ب

بــر  در  را  خداونــدی  رضــای  کــه  پســتی ای  و 

ــد( در  ــه درازا بکش ــان آن ب ــدت زم ــه م دارد،) گرچ

ــوده و راه  ــالمی ب ــت اس ــح ام ــج صحی ــع منه واق

برگردانــدن عــزت دوبــاره امــت اســالم و آن بــه 

نامه سرگشاده دکتر عبداهلل محیسنی 
به مجاهدین طالبان

ترجمه: سهیل مبارز
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تنهایــی، راه آزادی رسزمین هــا از اشــغال اســت. 

شــام در واقــع مصــداق عملــی فرمــوده رســول 

ــتید. آن گاه  ــلم هس ــالم صلی الله  علیه وس ــرم اس مک

کــه فرمودنــد: هیــچ قومــی جهــاد را تــرک نگفتنــد، 

ــس  ــود. پ ــل من ــان را ذلی ــد آن ــه خداون ــر آن ک مگ

چنــگ بزنیــد بــه جهــاد تــا خداونــد شــام را عــزت 

ــد. بخش

ــان را کــه  ــه آن ــد گفت ــروز شــام عمــال رد منودی  ام

می گفتنــد: ســالح، جهــاد، مقاومــت وانتقــام از 

ــدارد و رسانجــام متامــی  ــده ای ن ــن فای دشــمنان دی

ــارت، ــا اس آن ه

ــع  ــبب ضای ــان و س ــای جوان ــردن جان ه ــع ک ضای

شــدن خون هاســت و...

آری! شــام بایــد امــروز تحقــق نــرصت را فقــط باید 

از خداونــد خواســتار باشــید؛ زیــرا امــروز شــام بــه 

متــام جهانیــان آموختیــد کــه: هامنــا مســیر جهــاد 

و مقاومــت، مســیر ایســتادگی بــر عقایــد، تنهــا راه 

عــزت اســت و خواهــد بــود. )گرچــه مــدت زمــان 

آن طوالنــی باشــد(

ــد  ــی منودی ــروز عمل ــه ام ــتید ک ــی هس ــام مردان ش

قســم امیر شــهیدتان مــال »محمــد عمر« رحمــه الله 

ــه آفرین  ــه حامس ــد و مقول ــخن ران ــه س را. آن گاه ک

ــده  ــارا وع ــوش م ــت: »ب ــود وگف ــراد من ــود را ای خ

ــروزی داده  ــده پی ــال وع ــد متع ــت و خداون شکس

اســت، پــس خواهیــم دیــد کــه کــدام یــک از 

ــود« مــال محمدعمــر  ــر خواهــد ب وعده هــا صادق ت

صداقــت  جهانیــان  و  درگذشــتند  اللــه  رحمــه 

وعــده ی خداونــدی را دریافتنــد. ایــن وعــده نوشــته 

ــن  ــلامن، ای ــا مس ــوب ملیون ه ــد در قل ــد ش خواه

داســتان در اوراق تاریــخ ثبــت شــده و بزرگ مــردان 

تاریــخ از آن، درس هــا خواهنــد آموخــت و بــه 

نرصت هــای الهــی دســت یافتــه و خوش حــال 

ــید) باش

متعــال  خداونــد  رحمــت  و  فضــل  بــه  بگــو 

ــن بهــرت از  ــد خــوش باشــند، ای ــه آن بای اســت و ب

آن چیزی ســت کــه آنــان مشــغول جمــع آن انــد(

مــردان طالبــان! شــام از هیاهــوی روزهــای ســخت 

گذشــتید؛ روزهایــی کــه در آن کودکان شــام کشــته 

ــز از  ــام نی ــود ش ــد و خ ــران گردی ــان وی و خانه هایت

ــاه  ــا پن ــه کوه ه ــدید.  ب ــده ش ــود ران ــای خ وطن ه

بــرده و مدت هــا در میــان ســنگ الخ ها زیســتید 

ــال  ــد متع ــا خداون ــیده ت ــرا رس ــان آن ف ــک زم واین

ــارص باشــد. شــام امــروز در حــال طــی  شــام را ن

ــان  ــی بس ــروز روزهای ــتید، ام ــل هس ــن مراح بهرتی

ــید ــس می کش ــا نف ــه در آن ه ــتند ک ــد هس روز أح

روزهایــی همچــون روزهــای غــزوه خندق را پشــت 

ــای  ــادآور روزه ــه ی ــی ک ــه روزهای ــته و ب رس گذاش

روزهایــی  آورده ایــد؛  روی  هســتند  مکــه  فتــح 

صلی الله علیه وســلم  اســالم  مکــرم  پیامــرب  کــه 

ــد از  ــد، بع ــه آمدن ــه مک ــورانه ب ــه و سلحش فاتحان

ــد و  ــد، رسبلن ــه بودن ــرک گفت ــا را ت ــه آن آنج آن ک

سلحشــورانه، آراســته شــده بــه نــرص و خوش حــال 

ــبحان. ــدای س ــل خ ــه فض ب

رسفــراز داخــل شــد درحالی کــه اهــل مکــه دور او 

حلقــه زدند، آنان کــه روزی او را اذیــت و طرد منوده 

ــک رســول اکــرم صلی الله علیه وســلم  ــد، نزدی بودن

رســول  ولــی  ایســتادند،  او  کنــار  در  و  شــدند 

ــدا  ــوده و ن ــراد فرم ــود را ای ــهور خ ــه مش ــرم گفت اک

رسدادنــد: چــه گــامن می کنیــد، مــن بــا شــام 

ــرد؟ ــم ک چکارخواه

 آنــان درپاســخ چنیــن گفتنــد: شــام را در طــول 

ــدر  ــدری گرانق ــد پ ــی، فرزن ــرادری گرام ــات، ب حی

ــم. یافتی

رهــا  همــگان  زیــرا  برویــد؛  فرمودنــد:  ایشــان 

شــده اید. درود خــدا بــر شــام بــاد ای رســول اللــه، 

ای منــاد هدایــت، آن کــه هیچ گونــه ذلتــی را بــرای 

ــه  ــان ب ــول را برایش ــن اص ــندیده و بهرتی ــت نپس ام

اللــه صلی الله علیــه  ارمغــان گذاشــتید. رســول 

ــه رو  ــن رو ب ــا متجاوزی ــا ب ــدی زیب ــا لبخن ــلم ب وس

شــده و بــدون هیچ گونــه قیــد و نفرتــی نــدا رس 

دادنــد کــه برویــد؛ زیــرا همــه ی شــام رهــا شــدگان 

هســتید. مرشکیــن از رحمــت، رأفــت و بزرگــواری 

ــد. ــرار گرفتن ــب ق ــامل تعج ــان در ک ایش

ــال در  ــد متع ــم کــه خداون ــن بدانی ــن را یقی ــس ای پ
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مقابــل تواضــع، بزرگــی و بخشــش، عــزت را قــرار 

صلی الله علیــه  پیامــرب  کــه  داده اند.»هامن گونــه 

ــد« ــن فضــل را عنایــت منــوده بودن وســلم ای

 مرشکیــن گــروه گــروه در دیــن خداونــدی گرویــده 

ووفــود فتــح بــه نــزد ایشــان حــارض شــدند.

چــه شــباهتی دارد امروزتــان بــا روزهــای فتــح 

مکــه، درحالی کــه مــردم را می یابــم روزانــه بــه 

شــام ملحــق می شــوند و ارسای شــام نیــز آزاد 

. می شــوند

 ای بــرادران من)طالبــان( هامن گونــه کــه امــروز بــه 

جهــان درس های مقاومت و ایســتادگی را آموختید، 

جلوه هایــی  نظاره گــر  دومرتبــه  را  آنــان  پــس 

ــد.  ــرار دهی ــی ق ــو عموم ــی و عف ــت، بزرگ ازگذش

آنان کــه از مــردان شــام خطــا منوده انــد را عفــو 

ــوده و  ــم من ــود حاک ــان خ ــت را می ــد و رحم منایی

ــی کــه  ــد؛ رحمت صف هــای خــود را اســتوار بداری

در واقــع هدیــه پیامــرب اکــرم صلی اللــه علیه وســلم 

اســت. بنــده شــام را برحــذر مــی دارم از آن کــه 

ــم  ــام حاک ــان ش ــری می ــب و خود نگ ــرض عج م

شــود، و آن چــه را کــه تقدیــم منوده ایــد خســارت و 

ــردد. ــع گ ــد، ضای ــذل منوده ای ــه ب آن  را ک

نظــر لطــف داشــته باشــید بــه آنان کــه در رابطــه بــا 

شــام خطــا رفته انــد، چــه آنان کــه در حکومــت 

ــر... ــا غی افغانســتان هســتند ی

بــا آنــان جمــع شــده وبــاری دگــر بــه آنــان مهلــت 

ــت  ــم رشیع ــه حاک ــالمی ک ــی اس ــد و حکومت دهی

ــر  اســالم باشــد را تشــکیل دهیــد؛ حکومتــی کــه ب

ــد. ــم می منای ــردم ترح م

خــود،  ملــت  بــرای  کــه  باشــید  صــدد  در  و 

ــه  ــی را ک ــه و اله ــت پیامربان ــای از حکوم منونه ه

تــوأم بــا امنیــت، عدالــت و دادخواهــی اســت را بــه 

منایــش بگذاریــد.

خداونــد متعــال بر طالبــان، فرزنــدان و نوادگانشــان 

ــه مــا آموخــت  رحــم فرمایــد؛ زیــرا مدرســه آنــان ب

کــه راه حــل جهــاد اســت و در مقابلــه تیــر و تفنگ، 

تیــر و تفنگــی بایــد. 

مدرســه طالبــان بــه مــا آموخــت هامنــا قبیلــه 

ــد  ــز خواه ــرص نی ــبب ن ــم و مس ــت مه عنرصی س

ــردد. ــو گ ــل نک ــا تعام ــه ب ــر آمیخت ــود، اگ ب

ــا  ــره ب ــه مذاک ــت ک ــا آموخ ــه م ــان ب ــه طالب مدرس

ــگ در  ــود تفن ــا وج ــان ب ــا آن ــل ب ــا و تعام دولت ه

ــول و  ــر اص ــات ب ــت و ثب ــنت وحفاظ ــت داش دس

ــت آوردن  ــرای بدس ــح ب ــت صحی ــد، راهی س قواع

عــزت واین کــه رسانجامــی جــز بی عزتــی نخواهــد 

داشــت پســتی و ضعــف نشــان دادن در مقابــل 

ــالم.  ــمنان اس دش

مدرســه طالبــان بــه مــا آموخــت کــه اهمیــت قایــل 

بــودن بــه تاییــد و کمــک مردمــی، بــا وجــود ترجیــح 

دادن جنبــه رشیعــت، یکــی دیگــر از اســباب فتــح و 

نــرصت اســت.

ــل  ــا ارزش قای ــت هامن ــا آموخ ــه م ــه ب ــن مدرس ای

ثابت قــدم  و  افراطیــون  معامــالت  بــه  نبــودن 

ــر  ــی دیگ ــدی، یک ــاب محم ــت ن ــر رشیع ــودن ب ب

از عنــارص و اســباب فتــح و متکیــن حکومــت 

اســالمی اســت.

ودر نهایــت جــای دارد تــا یــاد آوری منایــم کــه 

خــارج شــدن اشــالگران، پایــان کار نیســت، بل کــه 

ــردد  ــاز می گ ــر آغ ــه ای دیگ ــا مرحل ــروج آنه ــا خ ب

کــه بــه مراتــب تلخ تــر و جان کاه تــر اســت وآن 

در البــه الی انتشــار ســموم، بدبختــی و نفــاق و 

ــاد  ــی و ایج ــای داخل ــنت جنگ ه ــان انداخ ــه جری ب

اختــالل در صفــوف داخلــی اســت. کــه جــای دارد 

تــا تاکیــد منایــم بر گذشــت، رحمــت و هــم کاری. 

ــد و رحمــت و اختــالف  ــان خــود نیکــی کنی در می

ــوده و  ــد ب ــاکر خداون ــوید، ش ــرق نش ــرده و متف نک

ــد. ــه او نســبت دهی فضــل را ب

از خداونــد خواســتارم تــا بــر شــام امــن و امــان را 

ــایه  ــام را در س ــم ش ــتدام دارد و از او می خواه مس

ــد از شــام و  رحمــت و اســالم قــرار دهنــد. خداون

مــا بپذیرنــد.

السالم علیکم و رحمت الله و برکاته.
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کشـورهای  کـه  می دهـد  نشـان  اخیـر  رویدادهـای 

سـاختگی  لباده هـای  دیگـر  پـی  یکـی  سـیکوالر 

همدیگـر پذیـری را از چهره هـای خـود بـر می دارند 

برمـال  را  شـان  اسـتبدادی  و  فاشیسـتی  هویـت  و 

می سـازند.

اگرچـه سـیکوالر بـودن کشـور هنـد همـواره زیـر 

سـوال بـوده، امـا پـس از بـه قـدرت رسـیدن حـزب 

هندوگـرای »بـی جـی پـی« بـه رسکردگـی نارنـدرا 

مـودی، سـیکوالر خواندن هند در حقیقت متسـخر 

بـر سیکوالریسـم اسـت.

نارنـدرا مـودی در یـک اقدام تازه خـود – به تاریخ ۵ 

اگسـت – کار سـاخت معبد هندوها »معبد راما« را 

در محـل مسـجد شـهید بابـری آغاز کـرد. قابل ذکر 

اسـت که ۵ اگسـت سـال گذشـته نیز بر مسـلامنان 

هند بسـیار گران متام شـده بـود. دران روز، حیثیت 

ویـژه یـا نیمـه خودمختـاری ایالـت جامو و کشـمیر 

ملغـا شـد و کشـمیِر زیـر کنـرتول هند به سـه پارچه 

جداگانه تقسـیم شـد. مدت یکسـال می شـود که از 

تـرس واکنـش تنـد مسـلامنان، وضعیـت اضطراری 

در کشـمیر حاکـم اسـت، و بـه گفتـه رجـب طیـب 

اردوگان، رئیـس جمهـور ترکیـه : »کشـمیر بـه یـک 

زنـدان روباز تبدیل شـده اسـت«.

مسـجد تاریخـی بابری کـه در سـال ۱۵۲۷ میالدی 

– ۴۹۳ سـال پیـش - از سـوی بادشـاه مغـول ظهیـر 

الدیـن بابـر در منطقـه آیودیـا، ایالـت اوتارپـرادش 

هنـد سـاخته شـده بـود، در سـال ۱۹۹۲ میـالدی از 

سـوی بیـش از صـد هـزار نفـر هندوهـای افراطـی 

شـهید کـرده شـد. حزب بـی جی پی، که از ۶ سـال 

بـه اینسـو دولـت مرکـزی هنـد را در اختیـار دارد، از 

سـالیان زیـادی بـرای اعـامر معبـد هندوها بـه جای 

مسـجد شـهید بابـری تالش مـی کرد. باالخره سـال 

گذشـته دیوان عالی هند دسـتور داد کـه در محل آن 

معبد راما؛ 
ثناخوانان سيکوالريسم کجايند؟

حبیبی سمنگانی
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مسـجد، معبـد راما سـاخته شـود. 

تریـن  از محبـوب  کـه  »رامـا«  ؛  بـاور هندوهـا  بـه 

معبودهـای آن ها اسـت، در شـهر آیودیـا و گویا در 

عیـن همین محل مسـجد بابـری به دنیا آمده اسـت. 

آن هـا معتقدند که مسـجد بابری از سـوی مسـلامن 

های مغول در عین زادگاه راما سـاخته شـده اسـت. 

امـا مهم اینسـت کـه این ادعا بـرای نخسـتین بار در 

قـرن هجدهـم میـالدی مطـرح شـد، یعنـی پیـش از 

قـرن هجدهـم چنین نزاعـی وجود نداشـت.

دولـت مرکزی هنـد باید با رعایت شـناخت ظاهری 

سـیکوالری کشـور خـود، از ایـن نـزاع فاصلـه مـی 

گرفـت و بـی طـرف مـی ماند. امـا بالعکس بـا آغاز 

کار اعـامر معبـد هندوهـا به دسـت نارنـدرا مودی، 

برمـال مـی گردد کـه دولت فاشیسـتی نارنـدرا مودی 

مـی خواهـد بیـش تـر از همـه، از ایـن نـزاع مذهبی 

میـان هندوهـا و مسـلامن ها، سـود سیاسـی بـردارد 

و جایـگاه خـود را میـان هندوها، که عمومـا و اغلبا 

افراطـی و مخالـف مسـلامنان هسـتند، مسـتحکم 

بسازد.

و  نظامـی  شـبه  سـازمان  رهـرب  باگـوات«  »موهـن 

مراسـم  در  نیـز   )RSS( اس«  اس  »آر  هندوگـرای 

بنیادگـذاری معبـد رامـا حضور داشـت. سـازمان آر 

اس اس، بـه حیـث یکـی از بازیگران مهم سیاسـت 

هنـد، بـه ایـن بـاور اسـت کـه مسـلامنان هنـد بایـد 

پـس بـه خانـه خـود برگردنـد یعنـی مذهب هنـدو را 

اختیـار کننـد، و همچنان هیچ مسـلامنی منی تواند 

بـه هندوسـتان پناه بیـاورد. 

همچنـان »لعـل کریشـنا ادوانـی« سیاسـتمدار ۹۲ 

سـاله و رهـرب پیشـین حـزب بـی جـی پـی، کـه در 

شـهادت مسـجد بابـری مسـتقیام دسـت داشـته و 

از سـوی دیـوان عالـی هنـد دریـن مـورد مجـرم هـم 

شـناخته شـده، در پیـام تربیکـی خـود بـه مناسـبت 

»تکمیـل   : اسـت  گفتـه  رامـا  معبـد  اعـامر  آغـاز 

مـی  فرصـت  بسـیار  زندگـی  هـای  آرمـان  بعضـی 

طلبـد، آرمانـی کـه در قلبم بسـیار جا داشـت، حاال 

بـرآورده مـی شـود« .

اگرچـه سیکوالریسـم بـه معنـای »الدینیـت« از دید 

بسـیاری علـام و فقهای اسـالم مذهـب جداگانه ای 

اسـت و چنـدان فرقـی با دهریـت ندارد، امـا بعضی 

های که حامی سیکوالریسـم هستند، سیکوالریسم 

را تنهـا یکنوعـی از سیسـتم حکومتـداری مـی دانند 

و مـی گویند سیکوالریسـم عبارتسـت از دولت بی 

دیـن و بـی مذهـب، یعنـی دولتی کـه در امـور دینی 

و مذهبـی مـردم دخـل نداشـته باشـد، در فکـر بقا و 

ترویـج هیـچ دیـن و مذهـب نباشـد و هر کسـی در 

دیـن و مذهـب خـود آزاد و مسـتقل باشـد. بعضـی 

هـا بـرای دفـاع از سیکوالریسـم حتـی از ایـن آیات 

إِكْـَراَه ِف  قرآنـی هـم اسـتدالل مـی کننـد کـه »اَل 

يـِن« و »لَكُـْم ِديُنكُـْم َوِلَ ِديـِن« . الدِّ

نظرداشـت  در  بـا  نظـران،  صاحـب  از  بسـیاری 

چندگونگـی مذهبـی کشـور هنـد و گـراف بـاالی 

منافـرت میـان هندوهـا و مسـلامنان آ» کشـور، بـه 

توانـد جامعـه  باورنـد کـه سیکوالریسـم مـی  ایـن 

پراکنـده و پاشـیده هنـد را متحـد و آرام نگـه دارد. 

از همینسـت کـه حتـی علـامی دیوبند، کـه در امور 

دینـی نسـبتاً تنـدرو و بنیادگـرا شـناخته مـی شـوند، 

بـه گونـه ای از سیکوالریسـم در هنـد حامیـت مـی 

کننـد. همچنـان علامی که در جامعـه غربی زندگی 

مـی کننـد تـا جایـی روادار سیکوالریسـم هسـتند و 

خودمختـاری خـود در عبـادات و معامـالت را، از 

داده هـای سیکوالریسـم مـی داننـد.

تفصیـل  متقاضـی  و  علیحـده  بحـث  ایـن  البتـه؛ 

اسـت کـه علـامی اسـالم چـرا سیکوالریسـم را در 

غیـر  کشـورهای  در  و  حـرام  اسـالمی  کشـورهای 

اسـالمی حـالل مـی داننـد، و ان شـاء اللـه در مقاله 

علیحـده ای بـر ایـن موضـوع بحـث مـی کنیـم.

کشـور هنـد بـر مبنـای قانـون اساسـی آن کشـور، 

دموکـرات و سـیکوالر یعنـی بـی دین و بـی مذهب 

اسـت، یعنی کشـور و دولـت هنـد در ملکیت کدام 

دیـن و مذهـب خـاص نیسـت، بلکـه پیـروان هـر 

دیـن و مذهـب حـق دارنـد که امـور دینـی و مذهبی 

شـان را بـدون کدام امتیـاز و تبعیض بـه پیش بربند. 

بنـا بریـن، هنـد مـی بالـد کـه بـزرگ تریـن کشـور 

دموکـرات و سـیکوالر جهـان اسـت.

امـا ایـن شـاید تنها رنـگ خوشـنام و توجیـه دلپذیر 

سیکوالریسـم در هنـد اسـت، که هیچ پیوسـتگی با 

واقعیـت های زمینی نـدارد. هامکنون دولت مرکزی 

هند علناً در جسـتجوی ترویج و سـیطره هندوئیسـم 
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و تسـخیر سـائر ادیـان و مذاهب اسـت، و ایـن تنها 

مسـلامنان نیسـتند کـه از هندوگرایی دولـت نارندرا 

مـودی بـه سـتوه آمـده انـد، بلکـه حلقـه زندگـی بـر 

مسـیحیان، پارسـیان، سـیک ها، بودای ها و پیروان 

دیگـر ادیـان و مذاهـب نیـز تنـگ تـر شـده اسـت. 

مثـال دولـت هنـد تـالش دارد »یـوگا« را، کـه ظاهرا 

ورزش جسـمی و ذهنـی، امـا در حقیقـت نوعی از 

عبـادت برهمنـی اسـت، بـر متـام جمعیـت بیش از 

دوازده صـد ملیـون نفـری هنـد، کـه دو صـد ملیـون 

آن مسـلامنان هسـتند، تحمیـل کند.

در حالـی کـه از دیـد فقـه اسـالمی، یـوگا مفاسـد 

زیـادی رشعـی دارد و علـامی هنـد ابعـاد و جوانب 

اسـالم  دیـن  رهنمودهـای  بـا  کـه  را،  آن  مختلـف 

متصادم اسـت، روشـن سـاخته انـد. بعضی علامی 

کـه تنهـا بـه حیـث ورزش بـه جـواز آن اعتبـار داده 

انـد، بـاز هم هشـدار می دهنـد که یـوگا ُمْفِضی اِلی 

ِْک اسـت. شـورای علـامی مالیزیـا بر  الْکُْفـِر َوالـرشِّ

حـرام بـودن یـوگا فتـوی داده اند.

قابـل ذکـر اسـت کـه یـوگا اکنـون در کشـورهای 

اسـالمی نیـز از سـوی بعضـی هـا بـه حیـث یـک 

عربسـتان  در  حتـی  شـود.  مـی  داده  رواج  ورزش 

سـعودی در سـال ۲۰۱۷ میـالدی، یـوگا بـه حیـث 

یکنـوع ورزش/بـازی راجسـرت شـد و پـس ازین هر 

کسـی مـی توانـد دران جـا یـوگا بیامـوزد و تعلیـم 

در  یـوگا  مرکـز  نخسـتین  گذشـته،  سـال  بدهـد. 

امـارات متحده عربی نیز از سـوی یـک خانم عربی 

کـه از امریکا برگشـته اسـت، آغاز شـد. اولین مرکز 

یـوگا در کابـل، کـه مخصـوص زنـان اسـت، چهار 

سـال پیـش ایجـاد شـد.

بـا آغـاز سـاخت معبـد هندوهـا در محـل مسـجد 

سـیکوالران  گانگـی  چنـد  و  رویگـی  دو  بابـری، 

چنـد  کـه  آنانـی  شـد.  برمـال  دیگـر  یکبـار  جهـان 

روز پیـش بـر آیـا صوفیه اشـک مـی ریختنـد، فعال 

شـدن دوبـاره مسـجد را فاجعـه مـی دانسـتند و بـر 

زوال سیکوالریسـم در ترکیـه مرثیـه مـی خواندند و 

یکدیگـر را تسـلیت مـی گفتند، به تاریخ ۵ اگسـت 

مهـر سـکوت بـر لـب زده بودنـد و گویـا در مـورد 

رسنوشـت سیکوالریسـم در هنـد، کامـال مطمـن 

هسـتند. 

عمـل  اگـر  کـه  اسـت  سـیکوالران  مشـکل  ایـن 

کوچـک اسـالمی از یـک حاکم مسـلامن صادر می 

شـود، سیکوالریسـم بـی درنگ بیامر می شـود. اما 

اگـر در یـک کشـور سـیکوالر عملی بر ضد اسـالم 

و مسـلامنان رخ دهـد، سیکوالریسـم گزنـدی منی 

بینـد. بلـی، بـرای سـیکوالران هامن سیکوالریسـم 

جامعـه  در  کـه  اسـت  تـر  پسـندیده  و  تـر  خـوب 

مسـلامن نشـین در بدل نظام اسـالمی حاکـم گردد، 

و مسـلامنان نـرخ آن را بـا از دسـت دادن خالفـت 

بپردازنـد. اسـالمی/عثامنی 

مرحـوم امیراملؤمنیـن مـال محمد عمـر مجاهد یقینا 

سـیکوالران را خـوب تـر شـناخته بـود. وی هـرگاه 

بت هـای بـودای بامیـان را مـی شکسـت. اعـرتاض 

بـزرگ ایـن بود که مسـلامنان در جهان با مشـکالت 

رو بـرو خواهند شـد. اما امیراملؤمنیـن – رحمه الله 

– در جـواب گفـت : »کفار بر هـر کاری ما نقد می 

گیرنـد. امـا اگر خـود شـان کاری بکننـد، رضورت 

بـه دلیلـی منـی بیننـد. مثـال شـهادت مسـجد بابری 

عکـس العمـل به کـدام اقـدام مسـلامن ها نبود«.

از سـوی  رامـا  معبـد  بنیادگـذاری  از  پـس  یکـروز 

نارنـدرا مـودی، راقـم الحـروف بـه وبسـایت هـای 

رسـانه های دموکـرات و سـیکوالر افغانی رس زدم، 

تـا شـاید مـواد تحقیقـی و تحلیلـی را پیرامـون ایـن 

رویـداد بـزرگ پیـدا کنـم، امـا در هیـچ یکـی آن هـا 

اصـال جـزوی تریـن گزارشـی آن خـرب را هـم پیـدا 

نتوانسـتم. ایـن تعامـل رسـانه هـای لیـربال افغانی، 

کـه چنـدی پیـش بـر موزیـم آیـا صوفیـه داد و فغان 

داشـتند، بـرای بنـده تعجـب آور نبـود. زیـرا الطاف 

و احسـانات دولـت مسـتبد هنـد آنقـدر افزون شـده 

اسـت، کـه بـرای رسـانه هـای زرخریـد مـا جـرات 

بـاال نگریسـنت هـم منانـده اسـت.

حالـت عمومـی جهـان اسـالم نیـز بعینـه مصـداق 

هـامن طنـز دردناکی اسـت کـه »آرام قـدم بگذارید، 

کـه مسـلامن هـا خفتـه اند«.
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ــا  ــد« در اروپ ــوای فرن ــد وب ــرل فرن ــای »گ ــه ه قص

کــه جامعــه ســیکولری ودیموکراســی کفــری درآن 

حاکــم اســت بــه همــه معلــوم و واضــح اســت امــا 

ــت  ــز اینجاس ــرت برانگی ــب وحی ــای تعج ــا ج بس

ــالمی  ــی واس ــوی، افغان ــه عنعن ــک جامع ــه در ی ک

بــه ویــژه ارگ ریاســت جمهــوری کابــل، ایــن رســم 

وهــوس بــازی هــا بــه اوج اش رســیده وحتــی ارگ 

بــه پایــگاه ترویــج  فحشــا مبــدل گردیــده اســت.

داســتان هــای روابــط جنســی، دخــرت بــازی ومعامله 

کــردن پوســت هــای دولتــی در بــدل رابطه جنســی، 

نــه تنهــا رســانه ای شــده و در صفحــات اجتامعــی 

ــات  ــه مطبوع ــود بلک ــت میش ــت بدس ــی دس داخل

بیــن املللــی و سوشــل میدیــا از آن حکایــت دارنــد 

آن،  ننــگ  از  منطقــه  ادارات کشــورهای  وحتــی 

خجالــت مــی کشــند.

ــی  ــی حزب ــای تبلیغات ــتان ه ــدا، داس ــن رس وص ای

ــت  ــک واقعی ــه ی ــه حــزب دیگــری نیســت بلک علی

اســت و بــه ســطح وکالء، مشــاورین زن و معاونیــن 

ــی مشــاور نزدیــک  ــی حت پوســت هــای مهــم دولت

ارشف غنــی همــه جداگانــه دریــن مــورد اظهاراتــی 

داشــته انــد و برمــال اذعــان منــوده انــد کــه پوســت 

عــادی  هــای  ریاســت  تــا  دولتــی  مهــم  هــای 

و معاونیــت و وکالــت هــای پارملــان در بــدل 

روابــط جنســی ارگ نشــینان داده مــی  شــود وحتــی 

هوس های ارگ نشینان 
و آغاز مذاکرات میان افغان ها

سادات چرخی
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ــب از  ــک ادی ــه ی ــده  ک ــا ش ــدی افش ــات بح جزئی

نگاشــنت جریــان آن، عــار مــی کنــد. خالصــه ارگ 

یعنــی پایــگاه مجموعــه از بچــه هــای »گــرل فرنــد 

وبــوای فرنــد« و هــوس بــاز کــه توســط اشــغالگران 

خارجــی در آنجــا جابجــا شــده انــد و اردو، پولیــس 

و ملیشــه هــای اربکــی بــرای ادامــه عیــش ونــوش 

ــد.  ــده و جــان مــی دهن ــان خــون ریختان آن

اصــل مطلــب اینســت کــه آیــا ســاکنین هــوس بــاز 

ایــن پایــگاه )ارگ( بــرای آغــاز مذاکــرات میــان 

ــود؟  ــد ب ــاده خواهن افغــان هــا آم

ــرتان  ــق دخ ــک در عش ــای منهم ــه ه ــن بچ ــا ای آی

جــوان و مالــکان کرســی هــای مقتــدر دولتــی کــه 

ده هــا هــزار افــراد مســلح )اردو، پولیــس واربکــی( 

بــرای تأمیــن امنیــت و ادامــه اقتــدار ایــن ارگ 

ــان  ــت آن ــرای امنی ــد وب ــده ان ــته ش ــینان، گامش نش

جــان میدهنــد و پیهــم کشــته مــی شــوند، میخواهند 

ــازی هــای شــان  ــرون شــوند؟ وهــوس ب از ارگ بی

پایــان یابــد ؟ درحالیکــه آغــاز مذاکرات میــان افغان 

ــرات  ــرا در مذاک ــد، زی ــود منیدانن ــر خ ــا را بخی ه

میــان افغــان هــا بــر رسنوشــت همــه اقشــار ملــت 

ــم  ــوم تصمی ــرز ب ــن م ــارسی ای ــح رست ــان، صل افغ

ــرات  ــاز مذاک ــرای آغ ــا ب ــا اینه ــود آی ــه میش گرفت

میــان افغــان هــا مشــکل تراشــی منیکننــد؟ یــا بهانــه 

جــوی نخواهنــد منــود؟ و موانــع ایجــاد نخواهنــد 

کــرد؟ صــد درصــد بهانــه هــای زیــاد خواهنــد کــرد 

}امــا ملــت بایــد بــه حــرف 

ــزدوران  ــن و م ــن کاذبی هــای ای

هــوس بــاز گــوش ندهنــد و 

ملیشــه  و  پولیــس  و  عســاکر 

ســاخنت  بــرآورده  بــرای  هــا 

هــای  بــازی  وهــوس  آمــال 

آنــان جــان شــان را فــدا نکننــد 

وهمیــن حــاال از صفــوف ایــن 

بیــرون  نشــانده  دســت  اداره 

شــوند وبــه صفــوف مجاهدیــن 

بپیوندنــد ایــن تصمیــم عالیســت وبــرای شــان 

نجــات بخــش اســت{ ونظــر بــه کــردار هــای قبلــی 

ایــن دســته ای جنایــت کار، عیــاش و هــوس بــاز، 

ــرات  ــه مذاک ــا پروس ــد ت ــی خواهن ــز من ــان هرگ آن

میــان افغــان هــا موفقانــه ســامان یابــد و بــه نتیجــه 

ــد. ای برس

ــان را  ــه ده روزه آزادی زندانی ــا  پروس ــه اینه چنانچ

ــه پنــج مــاه کشــاندند؟ و پروســه مذاکــرات بیــن  ب

افغــان هــا معلومــدار کــه بیشــرت از آن، زمــان گیــر 

ــا  ــن پروســه ت ــوم نیســت کــه ای ــوز معل اســت، هن

ــا  ــد، ام ــد ش ــانده خواه ــه درازا کش ــی ب ــه مدت چ

ــا  ــای افغانه ــون ه ــان آن، خ ــه در جری ــوس ک افس

ریختانــده میشــود، تعــدادی بــرای ادامــه اقتــدار این 

ارگ نشــینان هــوس بــاز، کشــته میشــوند و تعــدادی 

از افغــان هــا )طالبــان( بــرای آزادی کشــور شــان و 

نظــام اســالمی بــه شــهادت مــی رســند.

آیــا قبــال اداره دســت نشــانده کابــل در مــورد رهایی 

زندانیــان بهانــه جــوی ننمــود؟ و موقــف هــای بــی 

مــورد، عجوالنــه و کودکانــه نگرفــت؟ خــط هــای 

رسخ وســبزی ترســیم نکــرد؟ کــه للــه الحمــد همــه 

ــار  ــن چه ــد همچنی ــرآب گردی ــش ب ــم نق ــا پیه آنه

صــد تــن زندانــی امــارت اســالمی را درقیــد خــود 

بــه گــروگان گرفتــه بودنــد و حیلــه ســازی میکردنــد 

ــی را  ــه قالب ــه جرگ ــان لوی ــرای آزادی آن ــی ب و حت

دعــوت کــرده انــد تــا در مــورد رهایــی آنــان تصمیــم 

بگیــرد وهــدف شــان درآن مکــر 

ــی  ــوم پنهان ــای ش ــه ه ودسیس

ــه درازا  ــا آن پروســه ب میباشــد ت

ــوم  ــوز معل ــود وهن ــیده ش کش

ــان  ــرای رهایــی آن نیســت کــه ب

چقــدر وقــت کشــی کننــد و بــه 

ــان  ــدار ش ــوش واقت ــش ون عی

ادامــه دهنــد امــا افغــان هــا 

ــان  ــی زندانی ــه رهای ــد ک میدانن

براســاس تصمیــم اداره کابــل 
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ولویــه جرگــه صــورت نگرفــت بلکــه براســاس 

توافقنامــه دوحــه )میــان امــارت اســالمی و ایــاالت 

ــد. ــام ش ــکا( انج ــده امری متح

ــن  ــئولیت ای ــم مس ــگاه کنی ــر ژرف ن ــت اگ درحقیق

همــه تأخیــر رهایــی زندانیــان، متوجــه امریکایــی ها 

ــان درخفــا  ــز مــی شــود، آن ــو نی و کشــور هــای نات

میخواهنــد درالبــالی ایــن تأخیــر اگــر فرصتــی 

بــرای شــان دســت دهــد از مکــر و دسیســه، بنفــع 

خــود اســتفاده کننــد و ظاهــرا ایــن چند مــزدور ارگ 

نشــین کــه از هیچ نــوع اهلیــت، شــخصیت، تقوا و 

غیــرت افغانــی برخــوردار نیســتند ایــن همــه غــدر، 

خیانــت و جفــا کاری هــا را بــدوش گرفتــه تــا چنــد 

روز دیگــر عیــش وعــرشت شــان ادامــه پیــدا کنــد.

زیــرا همیــن اکنــون متــام امکانــات نظامــی، مالــی 

ــا  ــی ه ــدوش خارج ــل ب ــتیکی اداره کاب و لوژوس

اســت اگــر ایــن بهانــه گیرهــا درواقعیــت همــه کار 

اداره کابــل مــی بــود وخارجــی هــا بــا آنــان موافقت 

منیداشــتند، خارجــی هــا میتوانســتند رصف با قطع 

مــواد ســوخت شــان، اداره کابــل را  فلــج کننــد امــا 

ــن  ــت ای ــس درحقیق ــد پ ــون نکردن ــن کار را تاکن ای

غــدر و حیلــه هــای اشــغالگران خارجــی اســت کــه 

ــد  ــازی میکنن ــه س ــا را صحن ــی آنه ــزدوران داخل م

وایــن بهانــه هــا را بــه خــود نســبت میدهنــد و 

درنتیجــه جنــگ ادامــه پیــدا میکنــد و خــون هــزاران 

ــازی  ــوس ب ــدای ه ــی ف ــس و اربک ــکر، پولی عس

ــن  ــان مجاهدی ــردد وهمچن ــینان میگ ــای ارگ نش ه

نیــز درایــن جریــان شــهداء میدارنــد امــا خــون آنــان 

هــدر نیســت  زیــرا آنــان بــرای آزادی کشــور شــان 

و اقامــه نظــام خالــص اســالمی شــهید میشــوند و 

بــه تحفــه هــای شــهادت مفتخــر میگردنــد }خوشــا 

برحــال آن شــهدای ســعادمتند(. 

بــه یاد داشــته باشــید کــه ارگ نشــینان کابل، پروســه 

ــاه  ــج م ــرت از پن ــه بیش ــان را ب ــی زندانی ده روزه رهای

کشــاندند، اگــر بــرای آغــاز مذاکــرات میــان افغــان 

ــت،  ــد و پروســه آغــاز یاف ــه مســاعد گردی هــا زمین

ــرای ادامــه اقتــدار شــان، خــط هــای ســبز  شــاید ب

ــش  ــس رشط و پی ــد و پ ــیم کنن ــادی ترس ورسخ زی

رشط هــای متعــددی ارایــه مناینــد تــا ایــن پروســه 

ــد  ــدا کن ــه پی ــگ ادام ــد، جن ــته باش ــت نداش موفقی

ــدار  ــج ســال شــان را در اقت واگــر موفــق شــوند پن

میگذراننــد و مانــع صلــح مــی شــوند و اگــر ملــت 

ــم  ــت ه ــه دس ــت ب ــه دس ــتان هم ــان افغانس قهرم

بدهنــد و درکنــار مجاهدیــن امــارت اســالمی قــرار 

بگیرنــد گلیــم ایــن مــزدوران حلقــه بگــوش  درظرف 

ــن  ــن و مانعی ــن خائنی ــده شــده و ای ــاه برچی ــد م چن

ــانده  ــت نش ــای دس ــت حکومته ــا رسنوش ــح ب صل

ســابقه مواجــه خواهنــد شــد و نظــام خالــص 

اســالمی در کشــور عزیــز مــا قایــم و برقــرار گشــته 

ــرادری رستــارسی  ــا اخــوت و ب و فضــای کشــور ب

ــد.  گــوارا خواهــد گردی

ان شاء الله و ما ذلک علی الله بعزیز
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په افغانستان کې د يوې وژل شوې فرانسوۍ ښځې 

بندیانو  طالب  هغو  د  ته  دوی  چې  وايي  کورنۍ 

آزادول چې لور يې ورته وژلې د منلو وړ نه ده. دغه 

کورنۍ وايي چې طالبانو د دوی د کور يوه غړې په 

۲۰۰۳م کال په افغانستان کې وژلې وه.

تبرصه:

د افغانانو پر عزت، دین، ژوند، مال او مسکن تیری 

هر چاته روا او د برش دوستۍ اسايس تقاضا وه او 

ده، خو که ځورول شوی، مظلوم او محکوم افغان 

د خپل عزت، مسکن، دین او رس پر دښمن د خپل 

خالصون  د  اهل  د  کور  خپل  د  چاردېوال  په  کور 

لپاره حمله وکړي د ټولو نورمونونو خالف ترهګري 

او برش وژنه ده.

سبحان الله!

څومره سرته بې انصاف او ظلم دی!!

 ( هیچا  ته  نورو ظاملانو  او  امریکایانو  فرانسويانو، 

مسلامن او کافر ( ونه ویل چې تا د کومو اصولو په 

هدایت د افغانانو پر ټاټويب کلسټر او د مور مبونه 

استعامل کړل؟

ولې دې په B52، کروز او نورو مهلکو وسلو مببار 

کړل؟

په  افغانانو  ناخربه  د  نیامیي کې  په  د شپې  مو  ولې 

کورونو هجوم ور ووړ او په سخت وحشت رسه مو 

ښځې ماشومان او سپینږیري ووژل؟

د کوم اصل په غوښتنه مو افغانان په سپیو وداړل؟؟

ولې مو په کیوبا، بګرام، پل چرخي او نورو زندانونو 

کې زندانیان کړل.

ایا دوی انسانان نه دي؟

ایا وینه یې هرچاته هدر دی؟

تف د هغه چا پر حال چې ځانته مسلامن او بیا افغان 

وایي د ظاملو تیریګرو په دفاع کې شل کاله په رس، 

ژبه او قلم وجنګېدل.

دویمه  هره  چې  نهادونو  او  سازمانونو  هغه  پر  تف 

خربه یې د برشیت د حقوقو څخه پر ساتنه وي، د 

برش دوستۍ او برشي حقوقو نعرې وهي؛ ایا وژل 

شوي او د غريب تیریګرو په یرغل کې راګیر افغانان 

انسانان او د برش برخه نه دي؟

د یرغلګرو ظلم وحشت او بربریت یې ته توجیهات 

او دالیل تراشل خو د مظلوم مرشوع دفاع یې په غیر 

علمي او عقيل دالیلو ننګوله او ال هم لګیا دي.

او  دوستي  برش  عدالت،  زره  یوه  کې  نړوالو  په  که 

انسانیت موجود وي باید په زغرده یې ویيل وای چې 

په افغانستان کې د هر تیریګر رس او مال وړیا او بې 

ارزښته دی ځکه د یو انسان پر مسکن او عزت یې 

تجاوز کړی دی.

مرشوع دفاع د ملګرو ملتونو د سازمان یو مهم اصل 

ته مرجعه ونه کړي  قانون  بل هیڅ  افغانان که  دی، 

همدې د شیطاين ملتونو قانون هم ورته د ځانونو او 

کورونو د دفاع حق ورکړی؛ بیا په کوم جرئت رش 

اچوونکي کفار رالګیږي ځانونو ته په پردي ملکیت 

کې د هغه پر عزت، عقیدې او مال د تیري په حال 

کې ځانته مصؤنیت ور کوي؟؟

څه رسچپه دنیا او ظامل اهل یې دی!

امریکایان، ایټالویان، برتانویان، پولنډیان، فراناسویان 

القانون دي دویته د هر راز ظلم  او د  او .. مافوق 

دوی  له  خو  جایز  کول  مستعمره  ملتونو  کمزورو 

څخه پوښتنه کول جنایت، سخت دریځي، ارتجاع 

او ترهګري ده.

په څو چنده  تر درک  انسان  د  الله جل جالله  یقینا 

داسې  د  کنه  دی  خاوند  حوصلې  او  حلیم  زیات 

دا ظامل  کولو خو  په  عدالتیو  بې  او  سرتو ظلمونو 

قومونو یوه شېبه هم د ژوند کولو حق نه لري.

عزام حقاني

 څه سرچپه دنيا او څه ظالم خلک يې دي!
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مهاجر  علامی  از  یکی  هاشمی،  اعظم  موالنا 
ترکستان و متولد 1910 بود. او 21 ساله بود که به 
سفارش مادر عامله  اش رهسپار دیار هجرت و شبه 
قاره هند شد. او پس از تحصیل علم و دانش زمانی 
که کشور جدید پاکستان تأسیس شد، راهی کراچی 
شد و در همین شهر بقیه عمرش را گذراند. موالنا 
پاکستان  رادیو  در  اوزبیکی  زبان  به  سالها  هاشمی 
سالهای  هامن  در  کرد.  می  اجرا  و  ارائه  برنامه 
اقامتش در پاکستان، وبای کمونیسم و سوسیالیسم 
از افغانستان به پاکستان رسیده بود و برخی به ظاهر 
علام و دانشمندان در مقام دفاع از نظام سوسیالیسم 
این وضعیت را دید  برخاسته بودند. هاشمی وقتی 
به یاد دوران پیش از اشغال ترکستان و آسیای میانه 
افتاد که چگونه برخی از مالمناها برای سوسیالیسم 
و  تراشیدند  دلیل و حجت رشعی می  و کمونیسم 
سعی می کردند مردم دیندار را از نظر فکری و دینی 
به انحراف بکشانند. هرچند توفیق چندانی نداشتند، 
در  ها  کمونیست  حضور  ساز  زمینه  نوعی  به  اما 
آقای  برای  ای شد  انگیزه  امر  بودند. همین  بالد  آن 
هاشمی که کتابی بنویسد و خاطرات و رسگذشت 
نوع  این  مطالعه  بنویسد. حقیقتا  را  دیار  آن  خونین 
کتاب ها درس ها و عربت های زیادی برای ما دارد 

که به هوش باشیم.
نگاهی  اگر  آن  تاریخ  و  شده  اشغال  کشور  هر  به 
بیندازیم، می بینیم عساکر اشغالگر پیش از یورش 
غاصبانه  حضور  و  هجوم  اند  کرده  تالش  نظامی 
تالش  عامه  افکار  اقناع  برای  کنند،  توجیه  را  خود 
کنند و از خائنان و شکم پرستان غدار کار بگیرند. 
بعد از اشغال هم این پروسه با شدت بیشرتی ادامه 
پیدا می کند و زورمندان اشغالگر با تطمیع و تهدید 

افراد بیشرتی را با خود همراه می کنند.
حال اگر به اوضاع افغانستان نظری اجاملی بیفکنیم، 

خواهیم دید چگونه جریانات مختلف در ساحات 
اختالفات  آتش  در  تا  شوند  می  تقویت  گوناگون 
فساد  و  اشغالگران  از جنایات  افکار عامه  و  بدمند 
مزدورانشان غافل شوند. باالخره روزی خواهد رسید 
حکام  و  بازگردند  کشورهایشان  به  اشغالگران  که 
است  اما الزم  مانند.  می  فاسدشان  با چهره  مفسد 
نویسنده  و  دانشوران  و  اندیشمندان  دینی،  علامی 
گان بیدار و هوشیار باشند تا بعضی تحت عناوین 
فریبنده و شعارهای خوش منا جوانان و محصالن 
باید  نگردانند.  دچار  گمراهی  و  ضاللت  به  را  ما 
افکار جدید را با حساسیت وارسی و بررسی منود 
و در صورت مشاهده انحراف، با حمکت و موعظه 
حسنه و مجادله بالخیر مردم را برحذر داشت. نباید 
فراموش کرد که برای نفوذ در کشور، بدخواهان از 
نقاط ضعف سوء استفاده می کنند. از فقر و ناداری 
و کمبودهای اعامری و ارتباطی، ضعف در تعلیم و 
تربیه و... کشور نباید سوء استفاده شود و به بهانه 
های فرهنگی، رفاهی و خدماتی به فکر و دین مردم 
بیداری  با  این ممکن نیست مگر  هجوم برده شود. 
و هوشیاری متولیان امور دینی و فرهنگی و دینی. 
منودن  حاصل  قصد  به  افرادی  بسیار  چه  متأسفانه 
اعالم  اروپایی  کشورهای  شهروندی  یا  پناهندگی 
اند. برخی عسکر کرایه ای  اند مسیحی شده  کرده 
و اجیر برای جنگ ساالرها می شوند که یا دشمن 
دشمنی  ما  با  دینی  و  فکری  نظر  از  یا  هستند  دین 
دارند. بعضا فرقه های منقرض شده صدر اسالم با 
عناوین جدید ظهور می کنند و هرچند ممکن است 
نباید  اما  نشوند،  دیده  اطرافشان  زیادی  طرفداران 
فراموش کرد که کار فکری تدریجی است و آنها کم 
کم بر تأثیرگذاری خود می افزایند و ما وقتی چشم 

باز می کنیم که دیگر دیر شده است. 

مواظب جریانات انحرافی باشیم
حکمت اهلل حکمت
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یــک نویســندٔه مســلامن - بنابــر آنچــه در ذهــن 

امــوری  می بایســت   - می شــود  تداعــی  بنــده 

را در اولویــت نوشــتاری خــود قــرار بدهــد کــه 

بتوانــد نیــاز فکــری و فرهنگــی جامعــه را پــوره 

ــد  ــردن بیاموزان ــود را بلندپروازک ــه ٔ خ ــد. اندیش کن

تــا از چرخیــدن بــه دور خــودش بیــرون رود و 

ــت و  ــار اوس ــه در انتظ ــذارد ک ــا بگ ــی پ ــه جهان ب

عالَمــی را رهــربی کنــد کــه برایــش مبعــوث گشــته 

اســت. آری، او بایــد دنیایــی را راه نشــان بدهــد 

بیامری هــای بی درمــان فکــری و معنــوی  بــا  و 

ــزد. ــارزه برخی ــه مب ــه اش ب جامع

آری، یــک نویســندٔه مســلامن بایــد بــه نکاتــی مهــم 

در دنیائــی کــه در آن زندگــی می کنــد و امتــی 

کــه بــه آن منســوب اســت، توجــه کامــل را داشــته 

باشــد و ِپیــکان قلــم خــود را  سمت و ســویی بدهــد 

ــّران موانــع را از رِس راه نــور  کــه چــون شمشــیری بُ

هدایــت برانــدازد، حــق را بیــان کنــد و پــرده از 

ــی،  ــون صبح ــردارد و چ ــک اندازان ب ــات ش ابهام

تاریکــی شــب های جهــل و بی دانشــی را درهــم  

شــکند.

ــک  ــت کاری ی ــد در اولوی ــه بای ــی ک ــه نکات ازجمل

ــد  ــه  چن ــوان ب ــرد، می ت ــرار گی نویســندٔه مســلامن ق

چیــز اشــاره کــرد:

۱- زیستن در عمق جامعه
ــد؛  ــی کن ــه زندگ ــد در دل جامع ــنده بای ــک نویس ی

ــا  ــا و معلول ه ــد؛ علت ه ــه را درک کن درد و آه جامع

ــد  ــدا کن ــه پی ــنت جامع ــنت در م ــو و زیس ــا تکاپ را ب

اولویت های نویسنده ٔ مسلمان

محمد داود مهاجر
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ــه  ــوا را ارائ ــر محت ــی و پ ــه ای بامعن ــگاه نویس و آن

ــح  ــر دو را واض ــان، ه ــه در آن، درد و درم ــد ک بده

ســاخته باشــد.

۲- پرهیز از اختالف برانگیزی
ــر  ــی در پیک ــرتین پارگ ــروزه بیش ــالمی ام ــت اس مل

ــتگی در  ــی دارد و چنددس ــطح جهان ــود را در س خ

ــزل  ــان را متزل ــت و پایداریش ــلامنان، ابه ــان مس می

ــلامن  ــندٔه مس ــک نویس ــن ی ــت؛ بنابرای ــاخته اس س

ــه  ــکالت، رو ب ــه ای از مش ــن بحبوح ــد در چنی نبای

ــوژه  ــوان س ــا را به عن ــد، آنه ــی منای ــایل اختالف مس

انتخــاب کنــد و بدیــن  ترتیــب آب بــه آســیاب 

ــزد. ــمن بری دش

۳- برجسته کردن تاریخ زرین اسالم
ــر از  ــان و پ ــی درخش ــلامنان دارای تاریخ ــا مس م

ــون از  ــا چ ــوان م ــای ج ــا رسمایه ه ــم؛ ام افتخاراتی

ــود  ــد، خ ــل ندارن ــی کام ــان آگاه ــخ زرین ش تاری

را فرامــوش کــرده و احســاس عــزت خویــش را از 

ــال  ــه به دنب ــت ک ــت اس ــد؛ ازاین جه ــت داده ان دس

الگوپذیــری از غربیــان و اروپاییــان  افتاده انــد. آنــان 

بایــد بــا تاریــخ خلفــای راشــدین، خلفــای نیک نــام 

بعــد از آنهــا و فرماندهــان میادیــن فتــح و ظفر آشــنا 

بشــوند؛ تــا اینکــه بــا الگوگیــری از صــرب، پایــداری 

و پشــت کارِی گذشــتگان خــود، آینــده ای روشــن و 

ــد. ــم بزنن ــرای امــت خــود رق توســعه یافته را ب

۴- برمال کردن نقشه های دشمنان
کــه  دیربازیســت  از  اســالم  دشــمنان 

ــد  نقشــه های گوناگونــی را طــرح می کنن

و راه کارهــای مختلفــی را بــا عنوان هایــی 

بدینوســیله  تــا  می پیامینــد؛  آراســته 

ــر  ــر پیک ــی را ب ــات محکم ــد رضب بتوانن

ــن  ــم های زهرآگی ــد و س ــالم وارد کنن اس

ــد. ــق مناین ــمش تزری ــود را در جس خ

ــان  ــوم آن ــه های ش ــودن نقش ــکارا من آش

در  را  هوشــیاری  و  بیــداری  می توانــد 

ــد. ــرت کن ــان بیش ــامت آن ــر تهاج براب

 

۵ - نوشتن پیرامون جهاد و فضائلش 
ســوژه هایی  و  نوشــتاری  گزینه هــای  میــان  از 

کــه یــک نویســنده بایــد در مــورد آن بنویســد، 

اســت.  جهــاد  واژه ی  واژه هــا،  آن  غریب تریــِن 

ــه  ــقت گرفت ــد و مش ــاد از ُجه ــه جه ــه ک هامن گون

شــده اســت؛ به هامن صــورت مشــکالت و بالهــای 

گوناگونــی را بــرای نویســنده اش در پــی دارد؛ لــذا 

ــوع  ــن موض ــه ای ــنت ب ــندگان از پرداخ ــوم نویس عم

ــر  ــوژه هایی دیگ ــه س ــد و ب ــن منی کنن ــاس ام احس

ــندٔه  ــک نویس ــا ی ــت ت ــس الزم اس ــد! پ رو می آورن

ــدازد  ــق بین ــاد نگاهــی عمی ــه مســئلٔه جه ــی ب حقیق

و نوشــنت در مــورد آن را عــام کنــد؛ هامنگونــه 

ــد  ــام کرده ان ــاز و روزه ع ــورد من ــنت در م ــه نوش ک

ــا  ــت م ــان ام ــٔه جوان ــواب رفت ــات به خ و احساس

ــا  ــه  آنه ــاره ب ــی دوب ــازد و حیات ــدار بس ــاره بی را دوب

به بخشــد.

ــلامن  ــندٔه مس ــک نویس ــا ی ــت ت ــه الزم اس در نتیج

ــود  ــز خ ــه چی ــرتاحت و هم ــت، اس ــه، وق از اندیش

مایــه بگــذارد و بــا ترتیــب دادن امــور مهم تــر در 

اولویت هــای کاری خــود، نقــش برجســته ای را 

در تاریــخ کنونــی اســالم و جهــان بــازی کنــد و در 

ــد. ــغ ننامی ــزی دری ــش از چی ــالت خوی ادای رس
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هــا  نهضــت  جهــان  معــارص  جغرافیــای  در 

وتنظیم هــای مختلفــی فعالیــت مــی کننــد، امــا 

اکرثیــت آنهــا شــکار افــراط و یــا تفریــط شــده انــد. 

برخــی جریانهــا رصف بــه مســاعی و تــالش  هــای 

ــت  ــه فعالی ــچ وجــه ب ــه هی ــد، ب ــاور دارن سیاســی ب

هــای نظامــی توجــه منــی کننــد و بعضــی هــا فقــط 

ــد کــه  ــکا دارن ــان ات ــارزه فوجــی چن ــر مب ــط ب و فق

فعالیــت سیاســی را در تضــاد بــا نصــوص اســالمی 

ــدل اســالمی  ــد. حرکــت  هــای معت ــر مــی کنن تعبی

ــارت  ــا ام ــود، ام ــی ش ــاهده م ــدک مش ــی ان خیل

ــه  ــک منون ــا ی ــطح دنی ــه س ــتان ب ــالمی افغانس اس

ــوب  ــدل محس ــزرگ معت ــای ب ــت ه ــارز از حرک ب

مــی شــود.

سیاســت امــارت اســالمی از ســیرت نبــوی صلــی 

ــط  ــه فق ــرد ن ــی گی ــمه م ــلم رسچش ــه وس ــه علی الل

بــه تــالش سیاســی اکتفــا مــی کنــد و نــه هــم تنهــا 

بــر مقاومــت نظامــی مترکــز دارد، امــارت اســالمی 

بــه خاطــر اســتقالل کشــور و اقامــه نظــام اســالمی 

مبــارزه همــه جانبــه مــی کنــد، بــه ایــن معنــی 

ــم  ــت، ه ــته اس ــرم نگهداش ــنگر را گ ــم س ــه ه ک

ــه مــی دهــد وهــم امــور  ــه فعالیــت سیاســی ادام ب

ــت. ــته اس ــاری نگهداش ــی را ج ــی و دعوت فرهنگ

امــارت اســالمی در میــدان نظامــی بــرای دشــمنان 

ــر  ــر ه ــه اگ ــاخت ک ــت س ــی ثاب ــی و داخل خارج

ــد،  ــی بکنن ــن زور آزمای ــالف مجاهدی ــدازه برخ ان

ــد.  ــی باش ــوای م ــت و رس ــمن شکس ــت دش عاقب

امــارت اســالمی بــه نــرصت اللــه بــزرگ بــاور دارد 

ــام  ــی قی ــش ال ــد خوی ــت مجاه ــت مل ــا حامی و ب

ــه  ــادی ادام ــای جه ــالش ه ــه ت ــالمی ب ــام اس نظ

خواهــد داد.

ــا غــرب  ــارزٔه نظامــی امــارت اســالمی از رشق ت مب

ــا شــامل کشــور جریــان دارد، متــام  و از جنــوب ت

امارت اسالمی و مبارزهٔ معتدل

سعید بدخشانی
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ــارت  ــق ام ــٔه برح ــتان از داعی ــن افغانس ــوام متدی اق

ــک  ــی ی ــا برپای ــد و ت ــی کنن ــتیبانی  م ــالمی پش اس

ــه  ــود ادام ــارزٔه خ ــه مب ــالمی  ب ــص اس ــام خال نظ

مــی دهنــد. اینکــه اکرثیــت اراضــی کشــور تحــت 

قلمــرو امــارت اســالمی قــرار دارد، منســوبین اداره 

کابــل جوخــه جوخــه تســلیم مــی شــوند و در 

ــی در  ــم مردم ــات عظی ــور جلس ــار کش ــه کن گوش

حامیــت از امــارت اســالمی دایــر مــی گــردد، ایــن 

ــی باشــد. ــی م ــت مردم ــزرگ حامی ــال ب همــه مث

امــارت  داده شــد  فــوق تذکــر  هامننــد کــه در 

اســالمی بــا وجــود فعالیــت گســرتده نظامــی تــالش 

سیاســی را نیــز غــرض حــل معضلــه کشــور جــاری 

نگهداشــته اســت و در این راســتا دیپلوماتــان امارت 

اســالمی بــه کشــورهای مختلــف ســفرها داشــتند، 

ــد،  ــت منودن ــی رشک ــن املل ــای بی ــس ه درکانفران

ــادی مالقــات  ــا جهــت هــا وشــخصیت هــای زی ب

ــارت  ــدگان ام ــه مناین ــد، همینگون ــام دادن ــا انج ه

اســالمی داعیــٔه برحــق خویــش را در نشســت هــای 

گوناگــون بیــان منودنــد، کشــورهای منطقــه و 

جهــان را اطمینــان دادنــد کــه مــا حضــور بیگانــگان 

را در خــاک خــود منــی پذیریــم و بــرای دیگــران هم 

ــٔه  ــامن خامت ــاء پی ــم. بن ــاندن نداری ــان رس اراده زی

اشــغال بــا ایــاالت متحــدٔه امریــکا را در دوحــه 

پایتخــت کشــور قطــر در حضورداشــت وزرای 

ــاهدان  ــه وش ــان ومنطق ــور جه ــا کش ــه ده ه خارج

بیــن املللــی میتــوان یکــی از دســت آوردهــای مهــم 

ــی کــرد. ــارت اســالمی تلق و مســاعی سیاســی ام

ــارت  ــف ام ــکار وموق ــه راه ــد ک ــد ش ــر بای متذک

اســالمی در نهضــت هــا وحرکــت هــای اســالمی 

ــه بکفــار رشق و غــرب  ــاء هســت. ن ــه اعتــدال بن ب

ــران  ــا کاف ــم ب ــه ه ــت  و ن ــگ داده اس ــدار جن هش

ــه  ــی معامل ــالمی و مل ــع اس ــر  رس مناف ــارب ب مح

ــر و  ــوره تدبی ــا پ ــالمی ب ــارت اس ــت. ام ــرده اس ک

ــاه  ــدن رف ــالم و بازگردانی ــی اس ــارت در راه تعال مه

ــردارد. ــی ب ــود گام م ــان خ ــش هموطن وآرام

ــی  ــته م ــوح دانس ــالمی بوض ــارت اس ــف ام از موق

شــود کــه ســعی مــی کنــد تــا ازهــر طریــق ممکــن  

ــان  ــه پای ــغال نقط ــه اش ــل و ب ــور را ح ــکل کش مش

ــم  ــمول قای ــه ش ــالمی هم ــام اس ــک نظ ــته ی گذاش

ــد. منای

ــی در راه  ــی و داخل ــای بیرون ــت ه ــد جه ــذا نبای ل

ــان  ــه آرم ــش ک ــح و آرام ــه صل ــا ب ــیدن افغانه رس

دیرینــه ملــت مظلــوم مــا هســت موانــع ایجــاد 

ــاده  ــرای اع ــان ب ــه هرافغ ــتم ک ــدوار هس ــد. امی کنن

نظــام اســالمی، وحــدت و یکپارچگــی  ملــت 

ــه  ــه ب ــد ک ــا باش ــربدارد ت ــه گام ب ــش  صادقان خوی

کشــمکش هــای چهــل ســاله خامتــه داده شــود و 

ــد. ــی مناین ــم زندگ ــرادر باه ــد ب ــوام مانن ــام اق مت

** سیاست امارت اسالمی از سیرت نبوی صلی 
فقط  نه  گیرد  می  سرچشمه  وسلم  علیه  اهلل 
تنها  هم  نه  و  کند  می  اکتفا  سیاسی  تالش  به 
بر مقاومت نظامی تمرکز دارد، امارت اسالمی 
به خاطر استقالل کشور و اقامه نظام اسالمی 

مبارزه همه جانبه می کند.

** از موقف امارت اسالمی بوضوح دانسته می 
ممکن   طریق  ازهر  تا  کند  می  سعی  که  شود 
پایان  نقطه  اشغال  به  و  حل  را  کشور  مشکل 
قایم  شمول  همه  اسالمی  نظام  یک  گذاشته 

نماید.
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ایـن نـه کدام خـواب اسـت، ونـه در گهـواره فکر و 

خیـال چکـر زدن، بلکه داسـتان واقعی یـک خانواده 

ای  شـهید و دردمنـدی اسـت، کـه احتامل اسـت به 

زودی راپـور ویدیـوی اش نیز نرش شـود.

حسـینه آن طفلـک معصـوم اسـت کـه تا حـال مزار 

پدرجـان و کاکاهـای شـهیدش را جـدا کـرده منـی 

توانـد، کـه در کـدام قـرب پـدرش و در کـدام قـرب 

کاکاهـای وی دفـن شـده اسـت!

نامـربده مربـوط قریۀ رسمردی ولسـوالی نرخ والیت 

میدان وردک است.

پدرجـان و چندیـن کاکا »عمـوی« نامـربده در یـک 

شـبیخون )چاپـه(  اشـغالگران خارجـی و مـزدوران 

داخلـی اش بـه شـهادت رسـیدند، مـن کـه در قریه 

حـال  در  خانـه  یـک  از  صبحـگاه  »رسمـردی«  ای 

بیرون شـدن بـودم، دیدم کـه تعداد زیـادی از پران 

و دخـرتان نیمـه جـوان که سـن اش از ده الـی پانزده 

سـال بـود، توجـه مـن را جلب منـود، در ایـن موقع 

یـک جـوان نزد من ایسـتاد بود که شـب مـا در جای 

او بودیـم، برایـم گفـت: مولـوی صاحـب ایـن نیمه 

جوانـان همـه یتیم هسـتند !

بـر خانـواده ای اینهـا چاپه آمد، پـدران همـه اینها را 

شـهید منـود، بـا شـنیدن این سـخن سـخت دردمند 

شـدم، بـا بـا خـود گفتـم کاش چنیـن صحنـه ای را 

منی دیـدم !

همـراه بـا ایـن میـده جوانـان طـرف خانـه و بعـد بـه 

مقـربه هـای پدرانشـان رفتم تا هـر چیـز را از نزدیک 

ببینم و بشـنوم.

بـه قربسـتان تعـداد کثیـری از یتیـم ها که اکرث شـان 

بـه یـک خانـواده تعلق داشـتند، آمدند، در بین شـان 

یـک طفلـک بنـام عبداللـه و یـک دخـرتک معصـوم 

بنـام حسـینه هـم بودنـد، که با بسـیار عمـر کم خود 

تلخـی یتیمـی را چشـیده بودند.

جـان!  عبداللـه  پرسـیدم  سـاله  هفـت  عبداللـه  از 

پدرجانـت چـی وقـت شـهید شـد، و مـزارش کدام 

اسـت؟!

گفـت: چند وقت قبل شـهید شـد، و مـزار پدرجانم 

حسینه کوچک گفت: 

»به گلهای مقبره پدر جانم 
آب می آورم«

نویسنده: جاوید افغان 
مترجم: حبیب اهلل حیدری

خارطه
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ایـن اسـت، آن قـرب دیگـر یـک کاکاجانـم، و آن قرب 

دیگـر از دیگـه کاکاجانـم و آن از دیگـه کاکاجانـم 

بـا چشـم هـای اشـک آلـود و گریـه کنـان  و..... 

بیشـرت از هفـت مقـربه را برایـم انگشـت نشـان داد، 

کـه پدرجـان و کاکاهـای نامربده در آن دفـن بودند !

و من هم دیگر توان پرسش را از دست دادم.

نزدیـک عبدالله، همشـیره ای کوچکش بنام حسـینه 

ایسـتاد بـود، از وی سـوال کـردم، بـرای چـی اینجـا 

ای؟؟ آمده 

بـا زبـان طفـل گونـه اش گفت: بـالی گلهـای قبل 

پـدمل آب آوردم، )یعنـی بـرای گلهـای قـرب پدرم آب 

آورده ام( برایـش گفتـم قـرب پـدرت کدام اسـت؟

بـا شـنیدن سـوال مـن بـه یـک مـزار انگشـت دراز 

منـوده گفـت ایـن اسـت، در ایـن وقـت بـرادرش 

عبداللـه متوجـه شـد، گفـت ایـن مقـربه از کاکایش 

اسـت، ایـن قـرب دیگـر از باباجـان اسـت.

حسبناالله ونعم الوکیل !

اشـغالگران بـا بسـیار بی رحمـی فرزندان کشـور ما 

را در طفولیـت یتیـم سـاختند، کـه حتـٰی فـرق بیـن 

مـزار پـدر و کاکای خـود را منیتواننـد بکننـد.

بایـد یـادآور شـوم کـه متأسـفانه مـا بـا یـک دشـمن 

سـنگ دل، بـزدل، مـکار، و ظـامل دسـت و پنجه نرم 

میکنیـم، کـه نـه اصـول جنگـی دارد، نـه اطفـال را 

میشناسـد، نـه ریـش سـفید، نـه زن،  نـه بـه برشیت 

ارزش قایـل اسـت، و نه هـم به انسـانیت و نه به نام 

انسـانیت چیـزی را مـی شناسـد ! 

مدعیـان حقـوق بـرش و دیده بـان جرایـم جنگی هم 

بـا چنیـن واقعات دلخـراش خاموش نشسـته اند.

تنهـا ایـن خانواده نیسـت که همـه اعضـای خانواده 

اش از طـرف اشـغالگران و غالمـان بیگانـه پـرور به 

شـهادت رسـیده انـد، بلکـه زیـادی از خانـواده هـا 

هسـتند کـه به چنیـن غمهای جانفرسـا گرفتـار اند.

اگـر در نتیجـه یـی اشـغال دامنـه ای  جنـگ تحمیل 

شـده بـه درازا کشـیده شـود، فشـار اش بـاز هـم از 

وطنـداران مظلـوم مـا بیرون میشـود، ارگ نشـینان و 

کُرسـی پرسـتان بداننـد که هـر عمل عکـس العمل 

را دارد. 

ایـن یتیـامن زمانـی حتـامً در بـاره ای بـه شـهادت 

کاکاهایـش سـوال خواهنـد  و  پدرجـان  رسـاندن  

کـرد، بیگانـه پروران و قاتلین شـان نیـز حتام روزی 

بـه پـای میـز عدالـت کشـیده خواهنـد شـد.

بایـد یـادآور شـد در جنگ فرزنـدان آنها کشـته منی 

شـوند کـه جنـگ طلـب هسـتند و بـا رونـد جـاری 

صلـح مخالفـت آشـکار مـی منایند.

آنهـای کـه هنوز هـم به آتش جنـگ پطرول میپاشـد 

و آشـکارا تـالش هـای صلح را سـبوتاژ مـی مناید، 

بداننـد کـه افغانهـا کسـانی انـد کـه بـا شـیر مـادر 

ایـامن را نیز چشـیده اسـت.

هـا(  امپراطـوری  )قربسـتان  خـود  کشـور  افغانهـا 

بیگانـه + بیگانـه پـروران را منـی پذیـرد، فرامـوش 

نشـود کـه روزی غالمـان  و بیگانـه پـروران جـواب 

هـر یکـی از چنیـن جنایات را حتـامً خواهنـد دادد.

** از عبداهلل هفت ساله پرسیدم عبداهلل جان! 
کدام  مزارش  و  شد،  شهید  وقت  چی  پدرجانت 

است؟!
گفت: چند وقت قبل شهید شد، و مزار پدرجانم 
قبر  آن  و  کاکاجانم،  یک  دیگر  قبر  آن  است،  این 
کاکاجانم  دیگه  از  آن  و  کاکاجانم  دیگه  از  دیگر 
و..... با چشم های اشک آلود و گریه کنان بیشتر 
که  داد،  نشان  انگشت  برایم  را  مقبره  هفت  از 

پدرجان و کاکاهای نامبرده در آن دفن بودند !

** این یتیمان زمانی حتماً در باره ای به شهادت 
رساندن  پدرجان و کاکاهایش سوال خواهند کرد، 
بیگانه پروران و قاتلین شان نیز حتما روزی به 

پای میز عدالت کشیده خواهند شد.
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مشاعرٔه  لوگر  چرخ  ولسوالی  در  گذشته  ماه  در 

اشرتاک  و  شد  برگزار  طالبان  سوی  از  فرهنگی 

کنندگان بسیاری از جمله جوانان رسشناس از کابل 

اساتید  اجتامعی،  متخشص  های  و چهره  پایتخت 

پوهنتون ها و جامعه فرهنگی از اقشار مختلف مدعو 

این محفل فرهنگی بودند، گذشته از بحث نفس این 

مشاعره، جا دارد از کمسیون محرتم فرهنگی طالبان 

کامل تشکر شود که این ابتکار خوب را روی دست 

گرفت و به آن عنوان بسیار خوب داد که تحت نام 

صلح مشاعره جالب و دیدنی راه اندازی کردند. 

فضای  در  مشاعره  این  کنندگان  اشرتاک  سیامی 

جنگ آلود و متشنج کشور که در ساحه طالبان که 

غالمان  و  اشغالگران  کور  مبباران  مخاطره  دم  هر 

اجیر آنها دور از انتظار نیست نشان می داد که آنها 

به یک فعالیت فرهنگی حارض  لبیک گفنت  بخاطر 

آن محفل  در  و  بخرند  با جان خود  را  شدند خطر 

فرهنگی رشکت کنند.

شاید بسیاری از آن جوانان بار اول بود که طالبان در 

یک محفل فرهنگی می دیدند جایکه طالب بود اما 

جنگ نبود، جایکه طالب بود اما از کالش و ثقیل و 

استعاملش کار منی گرفت جایکه طالب بود جوانان 

با چهره های مختلف، استایل های جالب و وطنی، 

و پوشش های مختلف آزادانه رشکت می توانست، 

جایکه جوانان صدای خود را آزادانه به گوش طالب 

رسانده می توانست بدون ترس، بدون هراس، بدون 

خفه شدن، و جالب تر آنکه جوانان را طالبان بسیار 

به محبت به آغوش گرفته و بسیار به گرم استقبال و 

پذیرایی می کرد. 

که  را  ها  دیکلمه  و  خود  اشعار  یکی  یکی  جوانان 

کرد  می  قرائت  بودند  دیده  تدارک  محفل  آن  برای 

را  همه  میدیدی  و شاداب  را خندان  ها  همه چهره 

در  را  آرامش  احساس  را  همه  دیدی  می  امیدوار 

های  چهره  با  توانستی  می  دیده  راحت  وجودشان 

باز در میان مشاعره طالبان نیز افرادشان در مشاعره 

اشرتاک کرده و شعرهای حامسی در وصف جهاد 

و مبارزه و مخصوصا در وصف صلح به چه زیبایی 

رسودند که همه حارضین از خوشحالی تکبیر گفته 

و شادباش و آفرین می گفتند. 

مخصوصا  و  ها  رسانه  در  طالبان  مشاعره  وقتی 

جوانان  از  بسیاری  شد  خربساز  میدیا  سوشل  در 

مشاعرٔه لوگر 
شاهکار فرهنگی طالبان 

قابل ستایش است

انجنیر عثمان
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آرزو  مختلف  والیات  رستارس  در  وطن  مخلص 

بودند  کرده  رشکت  مشاعره  آن  در  کاش  که  کردند 

و  غم  از  بدور  بودند  را خوانده  پیغام شان  نیز  آنها 

اندوه در فضای صلح و همدلی پیام خود را آزادانه 

به گوش طالبان عزیز می رسانیدند و طالبان را از 

نزدیک می دیدند با آنها از نزدیک سخن گفته و آنها 

را از نزدیک متاشا می کردند.

از  بدون  بسیاری  آنجا  بود  خوب  فضای  یک  چه 

های  رسانه  توسط  طالبان  خوب  کارهای  سانسور 

تبلیغات سالها منفی علیه طالبان،  از  کابل و بدور 

با  و  شنیدند  می  طالبان  خود  دهان  از  را  طالبان 

دیدند که همه  چشم رس مشاهده می کردند و می 

خارجی  کسی  نه  استند  افغانستان  فرزندان  طالبان 

و  و چچنی  پاکستانی  کدام  نه  است  شان  میان  در 

همه شناخته افراد وطن خود هستند و آنهمه تبلیغات 

طالب سالهاست  علیه  بر  طالب  دشمنان  که  منفی 

می کند همه دروغ بوده همه پروپاگند بوده همه از 

خاطر بدنام کردن طالب بوده ولی طالب آن روز در 

داد که چگونه سیامیی  مشاعره لوگر خود را نشان 

منش  و  روش  چگونه  دارند  برخورد  چگونه  دارند 

دارند.

یکی از عمده تبلیغات مخالفین طالبان در طول این 

سالها این بوده که طالبان دشمن فرهنگ و هر کشور 

دشمن  طالبان  است  جوانان  دشمن  طالبان  است 

علم و دانش است و طالبان فالن و فالن، اما مشاعره 

لوگر فقط یک کار خورد از کارهای کالن طالب در 

بخش خدمت به علم و هر، فرهنگ و دانش کشور 

بود، مشاعره لوگر نشان داد که دشمنان طالب دروغ 

اینکه دشمن جوانان نیستند  نه  می گویند و طالبان 

به جوانان خود  دارند  را دوست  بلکه جوانان خود 

افتخار کرده و برای جوانان خود آرزوی رسبلندی 

دارند. 

مشاعره لوگر و امثال آن که توسط کمسیون فرهنگی 

طالبان و مجاهدین نظامی آنها در لوگر برگزار شد 

می تواند نشان دهنده محبت قلبی طالبان با جوانان، 

آن  مخالفین  به  و  باشد  و هر کشور  فرهنگ  علم، 

تبلیغات  موردشان  در  دایم  که  باشد  کوبنده  مشت 

بد می کنند و طالبان می تواند با راه اندازی چنین 

هنوز  فرهنگی  و  علمی  اجتامعی،  های  فعالیت 

بیشرت در بین جوانان و اهل دانش و فرهنگ جا پیدا 

کنند و آنها را جذب ایده های خود کنند. 

سایر  مثل  طالبان  فرهنگی  شاهکار  که  راستی  به 

و  است  متجید  قابل  آنها  اجتامعی  های  فعالیت 

هنوز  جوانان  و  علم  اهل  توسط  مخصوصا  باید 

هم در این باره  به نفع آنها تبلیغات شود تا جلوی 

ملت  و  گرفته شود  آنها  دشمنان  زهرآگین  تبلیغات 

رشیف افغانستان با چهره واقعی طالبان هنوز بیشرت 

آشنا گردند. این امور واقعا باعث چهره شدن مثبت 

می  کشور  پویای  نسل  و  جوان  جامعه  در  طالبان 

با کمسیون  شود و هر کسی چنین مشوره هایی را 

فرهنکی طالبان رشیک می کند واقعا از دل جوانان 

و مردم خود خرب داده و کار بسیار خوب می کند.

** سیمای اشتراک کنندگان این مشاعره در فضای 
آلود و متشنج کشور که در ساحه طالبان  جنگ 
و  اشغالگران  کور  بمباران  مخاطره  دم  هر  که 
غالمان اجیر آنها دور از انتظار نیست نشان می 
فعالیت  یک  به  گفتن  لبیک  بخاطر  آنها  که  داد 
فرهنگی حاضر شدند خطر را با جان خود بخرند 

و در آن محفل فرهنگی شرکت کنند.

در  طالبان  مخالفین  تبلیغات  عمده  از  یکی   **
دشمن  طالبان  که  بوده  این  سالها  این  طول 
فرهنگ و هنر کشور است طالبان دشمن جوانان 
است طالبان دشمن علم و دانش است و طالبان 
فالن و فالن، اما مشاعره لوگر فقط یک کار خورد 
از کارهای کالن طالب در بخش خدمت به علم و 

هنر، فرهنگ و دانش کشور بود.
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یاد   رفتگان

گوشه ای از زندگی علمی و جهادی 

شهید مولوی شمس الدین منذر رحمه اهلل

اقبال پویا

والدت :
فرزنــد مرحــوم  الدیــن  شــهید مولــوی شــمس 

ــران ولســوالی قلعــه  ــن در روســتای انجی ضیاءالدی

کاه والیــت فــراه در ســال ۱۳۵۲ هجــری شمســی 

ــا آمــد. ــه دنی ب

آموزش:
درس  بــه  را  خــود  عالقــه   کودکــی  در  ایشــان 

نشــان می دهنــد. خانــواده  شــان نیــز ایشــان را 

ــد. وی  ــف می کنن ــی وق ــوم دین ــوزش عل ــرای آم ب

درس هایــش را در روســتای خــود  نــزد مــالی قریــه 

رشوع می کنــد. امــا هــرگاه ســایه شــوم اشــغال 

شــوروی همه جــا را شــامل مــی شــود، ایــن  منطقــه 

نیــز در امــان منــی  مانــد. خانــواده ایشــان نیــز 

ــل نزدیکــی  ــه دلی ــه هجــرت می شــود و ب ــور ب مجب

بــه کشــور ایــران، بــه شــهر بیرجنــد، مرکــز ایالــت 

ــه  ــی رود و در منطق ــور م ــی آن کش ــان جنوب خراس

شــمس آبــاد بــه زندگــی مهاجــرت آغــاز مــی کنــد. 

ــد و  ــاب می رون ــه ای نق ــه منطق ــان ب ــود ایش ــا خ ام

در آنجــا سلســله درســی را پیــش یکــی از علــامی 

اهــل ســنت مولــوی محمــد صدیــق ادامــه می دهد. 

ــای  ــه موالن ــهور ب ــروف مش ــد ال ــا عب ــدا موالن بع

انــاردره کــه از فــارغ التحصیــالن دارالعلــوم دیوبنــد 

ــه آن منطقــه  ــه علــم وتقــوا آوازه داشــتند ب بــوده و ب

ترشیــف می آورنــد، و ایشــان نیــز باقــی مانــده 

درس هــای شــان را تــا پایــان نــزد موالنــای انــاردره 

می خواننــد.

ایشــان همیشــه از هــر دو اســتاد خویــش بــه نیکــی 

یــاد می کردنــد، خاصتــاً از موالنــای انــاردره کــه از 

تقــوا و زهــد وی بســیار متاثــر بودنــد و موالنــا نیــز 

بــه ایشــان ارادت ویــژه ی داشــتند .

 

خدمات علمی :
از  بازگشــت  از  پــس  ایشــان  علمــی  خدمــات 

می شــود  رشوع  انجیــران  روســتای  در  ایــران 

و در روســتای ششــک کــه آنجــا امــام بودنــد 

اوج می گیــرد. در زمــان حضــور ایشــان در ایــن 

ــون درس گــرم می شــود، کالس هــای  ــه، کان منطق

ــود  ــزار می ش ــی برگ ــب رشع ــون و کت ــِس فن تدری

و طلبــا  از جاهــای مختلــف و حتــی عــده ی از 



علمی، رفهنگی، جهادی

سال هفتم، شماره ششم،
 ذوالقعده و ذوالحجه 1441هـ ق

35

والیــت غــور و بادغیــس در حلقــه ی درس ایشــان 

ــاب  ــف کت ــای مختل ــد و در رده ه ــت می کردن رشک

ــزد ایشــان  ــز ن ــد. کتاب هــای حدیــث نی می خواندن

ــان  ــه ایش ــالی ک ــدت پنج س ــد. درم ــده می ش خوان

ــم بخــاری  ــار جلســه خت ــک ب ــد ی در ششــک بودن

نیــز برگــزار شــد و دو نفــر دســتار فضیلــت بســتند. 

یکــی از آن هــا بــرادر ایشــان مولــوی صــالح الدیــن 

ــده  ــان خوان ــش ایش ــان پی ــا پای ــاز ت ــه از آغ ــود ک ب

ــود . ب

ــود  ــر ب ــز دای ــه نی ــای محل ــرای بچه ه ــای ب درس  ه

امــروز  و  دادنــد  ادامــه  را  درس   بعضی هــا  کــه 

مولــوی شــده اند و همچنیــن کالس هــای بــرای 

جوانــان و کالن ســاالن وجــود داشــت کــه عــده ای 

ــی را  ــائل رشع ــدند و مس ــوان ش ــرآن خ ــا ق از آن ه

یــاد گرفتنــد. تاســیس عیــدگاه و مســجد جامــع در 

ــا نقــش و تــالش ایشــان انجــام  ــز ب ــن روســتا نی ای

ــت.  گرف

همکاری هــای گــرم مــردم نیــز ســبب عمــده ی ایــن 

ــی  ــای درس ــن حلقه ه ــه از چنی ــود ک ــا ب فعالیت ه

ــد. ــتقبال می کردن ــت و اس حامی

ایشــان بــه دلیــل توانایــی کــه در علــم فقــه داشــتند، 

ــامر  ــه ش ــه ب ــی منطق ــزرگ فقه ــع ب ــی از مراج یک

می آمدنــد و بســیاری از مســائل فقهــی و اختالفــی 

ــدند. ــل می ش ــان ح ــی ایش ــا پادرمیان ب

جنــگ  از  شــان  تنــد  ســخرانی های  در  ایشــان 

رســانه ای ســخت بیــم می دادنــد و آن را عامــل 

تباهــی زندگــی دینــی مــردم بــر می شــمردند.

 آغاز فعالیت های جهادی :

نخســتین افــراد قلعه کاهــی  کــه جهــاد را رشوع 

در  کــه  بودنــد،  محــدود  نفــر  چنــد  کردنــد 

ولســوالی های پشــرتود و بکــوا فعالیــت می کردنــد.

اللــه -کــه  - رحمــه  الحنــان  مــال عبــد  شــهید 

ــا  ــود، ب ــته ای ب ــد برجس ــه و مجاه ــخصیت نخب ش

ــد و ایشــان  ــات می کن ــن مالق ــوی شــمس الدی مول

و  مــی  شــوند  آشــنا  جهــادی  فعالیت هــای  بــا 

ــوا و  ــوالی های بک ــه ولس ــاد ب ــرای جه ــد از آن ب بع

پشــرتود می رونــد. ســپس بــا دوســتان دیگــری کــه 

بــه جمــع ایــن هــا مــی پیوندنــد تصمیــم می گیرنــد 

کــه فعالیــت  را در قلعــه کاه رشوع بکننــد. رسانجــام 

موفــق بــه ایــن کار می شــوند و کار در قلعــه کاه 

اثــر  بــر  ایــن منطقــه  امــروز  رشوع می شــود و 

تــالش آن بزرگــوران بــه کانــون جهــادی مبــدل 

ــت. ــده اس ش

 هجــرت بــه نیمــروز و ادامــه جهــاد در 

هلمنــد :
چــون ایشــان هــم بــه خاطــر درس و هــم بــه خاطــر 

ــد و  ــه بودن ــهرتی یافت ــان ش ــد ش ــخرانی های تن س

ایــن شــهرت بعدهــای کــه بــه جهــاد گرایــش پیــدا 

کردنــد نــه تنهــا خــوب نبــود بلکــه بنــدی شکســت 

ناپذیــر بــه حســاب می آمــد، کــه از هــر ســو احاطــه 

 اش کــرده بــود. در رشایــط خفقــان آور آن روزگار، 

ــد و  ــت  را می کردن ــی دول ــوار جاسوس ــه در و دی ک

ــوار  ــل »دي ــن رضب املث ــرت از ای ــری به ــاید تعبی ش

ــاب  ــوش دارد« بازت ــا گ ــوش ه ــوش دارد، م ــا م ه

ــده اوضــاع آن روزگار نباشــد . خــوش شــانس  دهن

کســی بــود کــه بتوانــد درس و یــا کاری را بهانــه ای 

ــی  ــه حت ــی ک ــه کس ــد، ن ــدن کن ــکیل ش ــرای تش ب

کوچــک  تریــن حرکاتــش نیــز از ذره  بیــن دیــد 

ــود. ایشــان  کمــرت می توانســتند از  ــردم خــارج نب م

خانــه  دور باشــند و هــرگاه دور می شــدند مــورد 

بدگامنی هــای زیــادی قــرار می گرفتنــد. 

ــه  ــا ب ــد آن روزگار ســبب شــد ت ــط ب باالخــره رشای

ــروز  ــام نیم ــد و رسانج ــوره بکنن ــد، مش ــر بیافتن فک

را بــرای انجــام اهــداف خــود بــه چنــد دلیــل، 

نیــک ارزیابــی کردنــد. ایشــان بــه نیمــروز آمدنــد و 

ــه تدریــس در یکــی از مــدارس نیمــروز مشــغول  ب

بــه  آمــده  بــه دســت  شــدند و در فرصت هــای 

هلمنــد می رفتنــد و در فعالیت هــای جهــادی در 

رکاب قــاری ســعادت شــهید رحمــه اللــه رشکــت 

می کردنــد.

 بازگشت به قلعه کاه و شهادت  :
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 ایشــان در یــک تعطیــالت بهــاری بــه قصــد دیــدن 

بــه قلعــه کاه می آینــد و در آنجــا در روســتای »اور« 

بــا حافــظ علــی احمــد شــهید رحمــه اللــه مالقــات 

ــرد کــه  ــد و گفتگــو میان شــان انجــام می گی می کنن

مدرســه ایشــان  را کــه فقــط شــعبه ای حفــظ داشــت 

ــز  ــی نی ــب علم ــس کت ــازند و تدری ــرتده تر س گس

ــم   ــت ه ــه می توانس ــن گون ــود و ای ــاز ش در آن آغ

ــرای  ــی ب ــم پایگاه ــم و ه ــرای تعلی ــد ب ــگاه باش پای

امــور جهــادی. امــا بــا شــهادت زود هنــگام حافــظ 

ــام  ــن آرزو نامت ــری ای ــل دیگ ــد و دالی ــی احم عل

مانــد.

 از رشوع جهــاد در ایــن منطقــه تــا ایــن زمــان 

پیرشفت هایــی حاصــل شــده و تحــرکات مجاهدین 

ــن روابــط ایشــان بــا  ــود. بنــا بری بیشــرت شــده ب

جهــاد و مجاهدیــن بــر دولــت آشــکار شــده بــود و 

بعــدا شــهادت شــهید ســید قطب الدیــن رحمــه اللــه 

و امامــت ایشــان در منــاز جنــازه آن شــهید، دالیــل 

بیــش تــری بــه دســت اداره کابــل می دهــد. از همین 

رو قصــد جــان ایشــان را می کنــد و در هنــگام رفــنت 

ــد  ــن می گیرن ــه منــاز عشــا در مســیر ایشــان کمی ب

و در همیــن جــا بــه تاریــخ ۱۸ مــاه ۱۳۹۲ شمســی 

ــد . ــن تســلیم می کنن ــه جــان آفری جــان را ب

 کمک های مالی ایشان به جهاد :

ایشــان همــواره به فکــر درس و جهــاد بودند. 

ــت.  ــت داش ــان اولوی ــاد برای ش ــه، جه البت

ــرای رفــنت  ــان وی عالقــه ای خــاص ب همچن

بــه حــج داشــتند، بارهــا ثبــت نــام کردنــد اما 

کامیــاب نشــدند. رسانجــام پــول آن را بــرای 

جهــاد وقــف کردنــد. وی مــردان رسمایــه دار 

ــر  ــر اث ــد و ب ــک می کردن ــه کم ــویق ب را تش

تشــویق ایشــان خانواده شــان طالهــای شــان 

ــد. ــم می کن ــه جهــاد تقدی را ب

 آرزوی پایان اشغال :
اشــغال خــون ایشــان را بــه غیــرت آورده بــود 

ــرای  ــان دادن آن بیشــرت از هــر چیــزی ب و پای

ــنهاد  ــه پیش ــی ک ــر زمان ــت. ه ــت داش ــان اولوی ش

کاری  بــرای شــان داده می شــد یــا می خواســتند 

در  منی توانــم  می گفتنــد:  بگیرنــد،  تصمیمــی 

ــم.  ــن کاری بکن ــغال چنی ــان اش زم

 خصلت های ایشان :

ایشــان مــردی ســاده زیســت، متقــی و اهــل قناعــت 

گفته هایــش  در  همچنــان  بودنــد.  ســخاوت  و 

ــل مســلامن بســیار حســاس  راســت و در مــورد قت

بودنــد و همیشــه ایــن حدیــث را می خواندنــد : 

ــن  ــل موم ــن قت ــه م ــی الل ــون عل ــا اه ــزوال الدنی ل

ــه ــن ماج ــق - رواه اب ــر ح بغی

 آثار  :

ــه نوشــنت داشــتند ولــی  ایشــان عالقــه ای خــاص ب

ــاری  ــود آث ــه از خ ــد ک ــدا نکردن ــی پی ــن فرصت چنی

بــر جــا مــی گذاشــتند. در آخــر عمــر، ایشــان همــه 

وقــت خــود را بــه فکــر جهــاد خــرج مــی کردنــد و 

از ایــن کــه زندگــی اش بــا جهــاد پیونــد خــورده بود، 

ــد و می خواســتند  ــی کردن احســاس خوشــحالی م

رسالت شــان را در قالــب اشــعاری بــا محتــوای 

دینــی و جهــادی ارائــه کننــد.

رحمه الله
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37 نیروهای مسلح آمریکا )انگلیسی: 

 United States Armed

کشور  نظامی  نیروی   )Forces 

شاخه  شش  از  که  است  آمریکا 

۲نیروی  زمینی،  ۱نیروی  اصلی؛ 

هوایی، ۳نیروی فضایی،۴نیروی 

تفنگداران  ۵نیروی  دریایی، 

دریایی و ۶گارد ساحلی تشکیل 

آمریکا  مسلح  نیروهای  می شود. 

در  نظامی  نیروی های  بزرگرتین 

آن  شگل گیری  می باشد.  جهان 

آمریکا  استقالل  جنگ های  به 

 )۱۷۷۵( کبیر  بریتانیای  از 

تاکنون  نیرو  این  بازمی گردد. 

مهمی  و  بزرگ  جنگ های  در 

جنگ  دوم،  جهانی  جنگ  چون 

ویتنام، جنگ کره، جنگ عراق و 

افغانستان حضور داشته است.

رئیس جمهور دونالد ترامپ

وزیر دفاع مارک اسپر

جرال  مشرتک  ستاد  ریاست 

ژوزف دانفورد

سن نظامی 
17 with parental permission, 
18 for voluntary service. 
Maximum age for 
enlistment is 35 for the 
Army, 28 for the Marines, 
34 for the Navy, 39 for the 
Air Force and 27 for the 

Coast Guard.

تاریخچه جنگها 
جنگ انقالب آمریکا 

–۱۸۶۱( آمریکا  داخلی  جنگ 

۱۸۶۵

–۱۹۱۷( اول  جهانی  جنگ 

)۱۹۱۸

–۱۹۴۱( دوم  جهانی  جنگ 

)۱۹۴۵

جنگ رسد )۱۹۴۵–۱۹۹۱(

جنگ کوریا )۱۹۵۰–۱۹۵۳(

جنگ لبنان )۱۹۵۸(

جنگ ویتنام )۱۹۵۵–۱۹۷۵(

دومینیکن  جمهوری  جنگ 

)۱۹۶۵(

–۱۹۷۵( لبنان  داخلی  جنگ 

)۱۹۹۰

در  چندملیتی  نیروهای 

لبنان)۱۹۸۲–۱۹۸۴(

تهاجم آمریکا به گرانادا )۱۹۸۳(

–۱۹۸۹( پاناما  به  آمریکا  حمله 

)۱۹۹۰

–۱۹۹۰( فارس  خلیج  جنگ 

)۱۹۹۱

جنگ کوزوو )۱۹۹۸–۱۹۹۹(

نگاهی بر توان نظامی آمریکا )بخش اول(
آماده و تنظیم: سلمان هروی
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–۲۰۰۱( افغانستان  جنگ 

)۲۰۱۴

جنگ عراق )۲۰۰۳–۲۰۱۱(

جنگ افغانستان )۲۰۱۵–تاکنون (

مداخله نظامی علیه داعش

درجه ها
Army officer

Army warrant officer

Army enlisted

Marine Corps officer

Marine Corps warrant officer

Marine Corps enlisted

Navy officer

Navy warrant officer

Navy enlisted

Air Force officer

Air Force enlisted

Coast Guard officer

Coast Guard warrant officer

Coast Guard enlisted

دوش  بر  نیرو  این  ریاست 

از  آمریکا است که  رئیس جمهور 

سیاست های  دفاع  وزارت  طریق 

می کند.  تعیین  را  کشور  نظامی 

بخش های  از  یکی  دفاع  وزارت 

دولت فدرال است که وزیر دفاع 

ریاست آن را بر عهده دارد. وزیر 

از  یکی  و  غیرنظامی  یک  دفاع 

و  است  دولت  هیئت  اعضای 

مراتب  سلسله  در  دوم  شخص 

رئیس جمهور  از  پس  نظامی 

برای  می شود.  محسوب 

با  نظامی  فعالیت های  هامهنگی 

نام  به  نهادی  دیپلامتیک  موازین 

شورای امنیت ملی به عنوان یک 

ارگان مشورتی برای رئیس جمهور 

مشاور  آن  رئیس  که  دارد  وجود 

نامیده  رئیس جمهور  ملی  امنیت 

نیروهای  مشرتک  ستاد  می شود. 

مسلح هم یک شورای هفت نفره 

برای  را  مشورتی  نقش  که  است 

بازی  دفاع  وزیر  و  رئیس جمهور 

)که  آن  اعضای  می کند و متامی 

زمینی،  نیروی  فرماندهان  شامل 

و  دریایی  تفنگداران  دریایی، 

به  می شود(  هم  هوایی  نیروی 

انتخاب رئیس جمهور و تأیید سنا 

برگزیده می شوند.

بزرگرتین  آمریکا  مسلح  نیروهای 

نظر  از  جهان  نظامی  نیروهای 

تعداد  و  بودجه  میزان  امکانات، 

نیروهای  و  است  نظامی  پرسنل 

داوطلب  افراد  بین  از  را  خود 

رسبازگیری  می کند.  جذب 

اجباری هرچند در گذشته چندین 

بار انجام شده اما از سال ۱۹۷۲ 

این  هزینه  نداشته است.  سابقه 

نیروها در سال ۲۰۱۱ حدود ۵۵۰ 

اولین هزینه  میلیارد دالر بوده که 

در بین کل کشورها تقریباً معادل 

۴۳ درصد کل هزینه های نظامی 

نسبت  نظر  از  یازدهمین  و  دنیا 

ناخالص  تولید  به  نظامی  هزینه 

جهان  کشورهای  بین  در  داخلی 

با ۴٫۹ درصد کل تولید ناخالص 

داخلی آمریکاست. تعداد نیروها 

نیز نزدیک به سه میلیون نفر است 

که حدود ۶۰۰ هزار نفر از آن ها 

نسبت  که  هستند  ذخیره  نیروی 

دیگر  ذخیرٔه  نیروهای  میانگین  به 

کشورها، ۶۰ درصد بیشرت است

به طور مثال، روسیه از نزدیک به ۷ 

متخصص  نظامی  نیروی  میلیون 

)بدون در نظر گرفنت چندین سال 

 ۸۰۰ فقط  رسبازی(،  مشمولیت 

هزار نفر، نیروی فعال متخصص 

در هر سه نیرو دارد.

که  جزئیاتی  و  اطالعات  متامی 

حجم  و  نظامی  قدرت  پیرامون 

آتش )توان شلیک گلوله و یا هر 

وسیله ی جنگی دیگر توسط فرد 

یا شاخه نظامی به سوی دشمن( 

آمریکا، در ادامه مشاهده خواهید 

 2016 سال  به  مربوط  کرد، 

هستند.

این کشور رتبه ی اول - از 126 

کشور مورد بررسی - در »شاخص 

قدرت« را به خود اختصاص می 

دهد. شاخصی که طی مجموعه 

ای از مطالب براساس آن به توان 

اشاره  مختلف  کشورهای  نظامی 

می کنیم. به منظور ارائه رده بندی 

حارض بیش از 50فاکتور مختلف 

در نظر گرفته شده است. توان و 

کشور  هر  نظامی  های  قابلیت 

با  همراه  دریا  آسامن،  زمین،  در 

از   ... و  جغرافیا  اقتصاد،  منابع، 

شکل  در  گذار  اثر  موارد  جمله 

گیری نتایج هستند.

در این شاخص مقیاس 0٫0000 

تحت عنوان »فوق العاده« تفسیر 

می شود. امتیازی که برای آمریکا 

گرفته  نظر  در  عدد  این  مبنای  بر 

است.   0٫0897 برابر  شده، 

بندی  رده  این  در  است  گفتنی 

که  دارد  را  دوم  جایگاه  روسیه 

خواهیم  آن  به  آینده  مطلب  در 

پرداخت

ادامه دارد...
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بارها از طریق رسانه های مزدور و بیگانه شنیده ایم 

به اجانب و  که طالبان یک گروه متعصب، وابسته 

زبان پرست اند و متام تالش های شان برای اعادۀ 

می  پشتونیزم  های  پایه  تحکیم  و  ها  پشتون  قدرت 

باشد. این ادعا حواشی دیگری را نیز در خود دارد 

به  وابسته  مزدبگیران  یا  و  مسترشق  سازان  برنامه  و 

افواهات میخواهند طالب  با نرش چنین  مسترشقین 

را از یک حرکت جهادی و اسالمی به یک حرکت 

قومی و نشنلیست مشهور منوده و به مردم بشناسانند 

و متاسفانه تا حدودی هم درین برنامه ای خود موفق 

شده اند؛ زیرا نسل جوان شهر نشین و کم مطالعه 

و کم علم اکرثا با طرفداران طالبان با همین دالئل 

واهی به مصاف می آیند؛ اگرچند تحرکات جهادی 

در والیت های شاملی که اکرثیت باشندگان اصلی 

داشته  میدهد  تشکیل  ازبک  و  تاجک  اقوام  را  آن 

ادعا خط بطالن  این  بر روی  به خودی خود  بودند 

کشیده خواهد شد، البته جاهالن و متعصبان را هزار 

دلیل قانع منیکند. 

یکی از ویژگی های مجاهدین امارت اسالمی این 

است که آنها متشکل از یک قوم خاص نیستند، مثال 

حتی در هلمند و قندهار و زابل میتوانی فارسی زبان 

و ازبک زبان مجاهد را ببینی، و در غزنی و لوگر و 

میدان وردک هم همینگونه ... باری به هلمند رفته 

تکلم  پشتو  زبان  به  مردم  آنجاییکه متام  در  و  بودم 

آن ها  با  را دیدم و  می کنند مجاهدین فارسی زبان 

قومندانان  از  یکی  هیواد  حاجی  کردم.  مالقات 

برجسته جهادی در والیت هلمند که از اوایل جهاد 

فارسی  بود  نهاده  شانه  به  ها سالح  امریکایی  علیه 

زبان و از والیت غور بود. مطلب اینکه حساسیت 

های قومی در میان مجاهدین امارت اسالمی خیلی 

اندک و در صفر قرار دارد. 

سفر مان از شینکی به سوی ارزگان اغاز شد، به راه 

افتیدیم و با طی کردن چند کیلومرت مولوی معصوم 

به ولسوالی  منتهی  که  داد  نشان  برایم  را  راهی  الله 

های  ولسوالی  از  یکی  جاغوری  بود.  جاغوری 

آن  باشندگان  تقریبا متام  و  باشد  می  والیت غزنی 

شیعه مذهب استند. با تفحص پی بردم که هزارگان 

امارت  از راهی عبور می کنند که مجاهدین  شیعه 

روش  اینجا  یعنی  است،  حاکم  آن  باالی  اسالمی 

و  میدانی  را  مردم  امور  کردن  سیاست  و  حکیامنه 

درک می کنی که چقدر مغزهای هوشیار و بیدار در 

این نظام کار میکنند و مرصوف  نظم و نسق دهی 

اند.

در  مناطق  از  یکی  به  رفتیم  پیش  اندکی  ما  وقتی 

)قسمت سوم(

وحید روستاییهب سوی ارزگان   
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ولسوالی خاک افغان رسیدیم که چندی قبل تعدادی 

به  وابسته  را  خود  منطقه  همین  در  داران  سالح  از 

گروه داعش اعالن کرده و پرچم خالفت مزعوم را بر 

افراشته بودند؛ آنها در مسیر عمومی پاتک ها افراز 

و دست به تالشی و آزار و اذیت مردم زده بودند. در 

یکی از غم انگیزترین فاجعه ها آنها بیشرت از بیست 

فرد هزاره )شیعه( را از موتر ها پائین کردند و منحیث 

گروگان نزد خود نگهداشتند و در عوض رهایی آنها 

آنها چندین  وارثین شان چیزهای می خواستند.  از 

تن این محبوسین را کشتند و حتی حسب گزارش 

های موثق به زنان محبوسه نیز تجاوز کردند. و قصه 

های ازین قبیل که »حِدث و ال حرج«.

رشارۀ فساد و بداخالقی داعشیان در خاک افغان در 

حال گسرتش بود و هر طرف زبانه می کشید و تر و 

خشک مردم مظلوم می سوخت تا باآلخره بعد از ده 

ها بار گفتگو و نصیحت و خیر اندیشی مجاهدین 

امارت اسالمی این ساحه از وجود داعشیان بداخالق 

و بد طینت پاک سازی گردیده و مردم مظلوم منطقه 

از رش شان در امان شد. مناطقی را که داعشیان در 

و  کردم  مشاهده  نزدیک  از  کردند  می  زندگی  آنجا 

تصاویری از آنجا گرفتم و با دیدن آن این آیت کریمه 

در ذهن و خاطر می آید که الله متعالی می فرماید: 

» َفانْظُْر كَْيَف كَاَن َعاِقَبُة الُْمْفِسِديَن«. آنها بر دیگران 

رضر رسانیدند و خانه و کاشانه مردمان را آتش زدند 

ولی در حقیقت به خود ظلم کردند و با تیشه دست 

داشته ای خویش به ریشه ای خود لطمه زدند.

پیدایش در عراق که بعدها متام هم  از بدو  داعش 

اکناف  و  اطراف  در  را  افراطیت  فکران شان درفش 

جهان بلند منودند چراغ ظلم را افروختند و مثرات 

و نتائج تالش های راد مردان مجاهد اهل سنت را 

نه چهره  نه موی سفید کهن سال و  بردند،  از میان 

نه  را گرفت،  آنها  ظلم  نوجوانان جلو  بشاش  های 

تنبیه منبه عربت  از  نه  نصیحت ناصح را شنیدند و 

گرفتند، آنها تا زماِن به خود رسی، بداخالقی و ظلم 

ادامه دادند که آتش افروخته خود شان دامنگیر خود 

شان شد و مفهوم هامن آیت در آنها متحقق گشت 

يُِّئ  که الله متعالی می فرماید: » َوال يَِحيُق الَْمكُْر السَّ

إِالَّ ِبأَْهلِِه«.

داعش تنها باغ های سبز عراق و شام را خزان نکرد 

بلکه تعداد زیادی از نوجوانان افغان را هم که تازه قد 

کشیده و تازه شگفته بودند به کام مرگ کشاند و پرپر 

ساخت. این جوانان مال داعش و نتائج تالش های 

داعش نبود بلکه آنها مثره ای تالش های رهربان و 

مجاهدان امارت اسالمی بود که داعش آنها را اغوا 

کرد و با شیطنت و منافقت آنها را اختطاف منوده 

شخصا  ساخت.  محصور  خود  فکر  حصار  در  و 

بنده به خاطر از دست دادن این جوانان زیاد آزرده 

میشوم؛ باری در یکی از زندان های امارت اسالمی 

یک کودک ۱۳ ساله را دیدم که تازه از صحنه جنگ 

بود.  آمده  در  اسالمی  امارت  مجاهدین  اسارت  به 

این جوان را پرسیدم و از وضعیت زندگی اش خود 

را آگاه ساختم. وی یتیم بود، پدرش را در کودکی 

از دست داده بود و مادرش با کسی دیگری ازدواج 

از  یکی  از  داعشیان  را  او  همینطور  و  بود.  کرده 

مدارس اختطاف کردند و با حیله و نیرنگ او را آماده 

منودند،  اسالمی  امارت  مجاهدین  علیه  جنگ  ای 

امارت  مجاهدین  علیه  جنگیدن  به  تن  حال  در  او 

اسالمی داده بود که خودش جمله »امارت اسالمی« 

را درست تلفظ کرده منیتوانست. 

افغانستان  خاک  از  های  بخش  در  داعش  وجود 

از  دارد  بسیاری  عربت  های  درس  که  بود  مصیبت 

تا شکسنت  را  نباید شاخ تعصب  ما  اینکه  آن  جمله 

نه  بگیریم، تعصب مرض مهلکی است که  محکم 

را  قرینانش  هم  و  همنشینان  بلکه  را  تنها صاحبش 

از وجود و محو  اندازد.  به گودال هالکت می  نیز 

را  افراط  راه  نباید  ما  که  گرفتیم  یاد  داعش  شدن 

تفریط  های  آسانی  فریفته  هم  یا  و  گیریم  پیش  در 

شویم. بلکه باید بر ملت ابراهیم و دین حنیف اسالم 

کردار  و  بگذاریم  قدم  و  زده  معتدل چنگ  گونۀ  به 

زیرا فالح  کنیم  برابر  با رشیعت  را  رفتار خویش  و 

بهشت  به  منتهی  راه  و  است  همین  در  کامیابی  و 

هم از همینجا آغاز می گردد.» ُقْل إِنَِّني َهَدايِن َريبِّ 

َوَما  َحِنيًفا  إِبَْراِهيَم  لََّة  مِّ ِقَياًم  ِديًنا  ْسَتِقيٍم  مُّ إِىَلٰ رِصَاٍط 

پروردگارم  تحقيق  »به  بگو:  الُْمرْشِِكنَي«.  ِمَن  كَاَن 

درست  دين  است,  کرده  هدايت  راست  راه  به  مرا 

)وپا برجا(, دين )حنيف( ابراهيم حق پرست, که از 

مرشکان نبود«.

ادامه دارد ...
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ــو  ــاين مذاکرات ــن االفغ ــې د بی ــې چ ــو ک دې ورځ

لپــاره تیــاری نیــول کیــږي نــو دا خــربه بیــا بیــا 

ــد  ــې بای ــته راوړن ــې الس ــې ۱۹ کلن ــږي چ تکراری

رژیــم  کابــل  د  او  رســنۍ  یــوازې  يش.  حفــظ 

چارواکــي نــه دي چــې د ۱۹ کلنــو الســته راوړنــو 

پــه اصطــالح شــخوند وهــي، بلکــې ځینــي مهــم او 

مطــرح جهتونــه هــم پــه دې برخــه کــې رسګــرم دي. 

څــو ورځــې وړانــدې د امریــکا ســفیر ویــيل و چــې 

دوی بــه پــه سوشــل ميډیــا کــې د ۱۹ کلنــو الســته 

ــررسه  ــن ت ــايت کمپای ــاره تبلیغ ــت لپ ــه د پایښ راوړن

ــته  ــې الس ــې ۱۹ کلن ــتنه دا ده چ ــو پوښ ــړي. خ ک

ــه؟؟ ــره دي څ ــې باالخ راوړن

۱۹ کلنــې الســته راوړنــې اصطــالح زمــوږ پــه 

ــو  ــو او تاثیرات ــو تغیرات ــې د هغ ــه ک ــواد او ټولن هی

پــه اړه اســتعاملیږي چــې د ۱۹ کلــن اشــغال او 

ګوډاګــي حاکمیــت میــراث ګڼــل کیــږي. ۱۹ کالــه 

پخــوا چــې امریکایانــو او وررسه اشــغالګرې ټلوالې 

پــه افغانســتان بریــد وکــړ، نــو د دوی بریــد یــوازې 

ــايس  ــې د اس ــې د ټولن ــه و، بلک ــغال ن ــي اش نظام

بدلــون او لــه خپلــو اصیلــو ارزښــتونو څخــه د 

انحــراف لپــاره یــې دلتــه پــه ســیايس، فکــري، 

ــم  ــې ه ــو ک ــزو برخ ــادي او ټولنی ــوري، اقتص کلت

ــړ.  ــل ک ــراخ کار پی پ

د تعلیمــي نصــاب، رســنیو او پراخــو تبلیغــات پــه 

مــټ یــې هڅــه وکــړه چــې زمــوږ ځــوان نســل پــه 

ــاء  ــن او قض ــه وروزي. د تقنی ــر او نظری ــريب فک غ

ــه الس  ــو پ ــريب قانونپوهان ــول واک د غ ــې ټ د برخ

کــې وو. دوی د افغانســتان د بیالبیلــو ادارو قوانیــن 

پــه غــريب معیارونــو برابــر کــړل او د لیربالیــزم 

ــه اقتصــادي  ــه کــې تســجیل کــړل. پ اصــول یــې پ

ــودخورۍ او  ــکار، س ــازار، احت ــې د آزاد ب ــه ک برخ

نــورو نامرشوعــو معاملــو د ترویــج لپــاره پــراخ کار 

تــررسه شــو. ســیايس او اداري سیســتم د مــادي 

ــرو  ــه زه ــاد پ ــوت او اداري فس ــالس، رش ګټو،اخت

ــاء  ــه بن ــه نظری ــزم پ ــر څــو د ماکیاولی ــړل شــو. ت ول

ــړي. ــوکاټ وده وک ــیايس چ ــو س ی

۱۹ کلنې السته راوړنې که ۱۹ کلن خسارات 
سمیع اهلل زرمتي
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اشــغالګرو غوښــتل د افغانســتان هــر څــه پــه غــريب 

ــم  ــه ه ــه څ ــې ک ــه ک ــه دې برخ ــوي. پ ــګ ورنګ رن

ــمن  ــاد د دښ ــي جه ــي او قلم ــس نظام ــان ول د افغ

د پالنونــو پــه وړانــدې ســرت خنــډ و، خــو بیــا 

ــړ  ــو ل ــرو برخــو کــې ی ــه ډی ــد پ هــم دښــمن وتوانی

تغیرات راول. اوس اشــغالګر او د هغوی ســیکولر 

اجیــران چــې پــه دې فکــري او فرهنګــي تحــول یــې 

ــه  ــغال ل ــې د اش ــږي چ ــړې ویری ــه ک ــه پانګون لوی

خامتــې او اســالمي حاکمیــت لــه راتلــو رسه بــه د 

ــه  ــان ټولن ــو الهــو يش او افغ ــه اوب دوی خــوارۍ پ

بــه خپــل بایلــيل اصالــت تــه ســتنه يش. نــو ځکــه 

ــم  ــا غ ــتونو د بق ــيل ارزښ ــویو او تحمی د راوړل ش

ــو  ــته راوړن ــو الس ــه ورځ د ۱۹ کلن ــتي او ټول اخیس

پــه نــوم د خپلــو ګمراهانــه کړنــو د پایښــت کمپایــن 

ــوي. چل

امــا بایــد ووایــو چــې د اشــغال پــه مــوده کــې 

راغــيل تغیــرات کــه د اشــغالګرو او ســیکولرانو 

لپــاره الســته راوړنــې دي نــو زمــوږ د مؤمــن او 

لپــاره خســارات او زیانونــه دي  مجاهــد ملــت 

ــې  ــو ک ــرو ۱۹ کلون ــه تی ــره يش. پ ــد جبی ــې بای چ

زمــوږ ولــس پــه معنــوي او مــادي لحــاظ ډیــر څــه 

لــه الس ورکــړل. اســالمي نظــام چــې زمــوږ د 

میلیونونــو شــهیدانو ســرت ارمــان و زمــوږ لــه ولــس 

څخــه واخیســتل شــو. اســالمي معــارف، اســالمي 

قانــون،  اســالمي  نــرشات،  اســالمي  فرهنــګ، 

مــرشوع اقتصــادي او ټولنیــز تعامالت او د اســالمي 

ــه د  ــول فعالیتون ــاره ټ ــې لپ ــګ د تقوی ــر او فرهن فک

اشــغال تــر ســتم النــدې دل شــول. چــې پــر ځــای 

یــې د غــرب غیــر دینــي او ســیکولر مفاهیــم زمــوږ 

ــول. ــل ش ــس وتپ ــن ول ــه مؤم پ

ــاء،  ــراف، فحش ــري انح ــالرۍ، فک ــو د بی د ځوانان

بــې ســرتۍ، غصــب، رشــوت، حرامخــورۍ، 

اختــالس، قــامر، ســود، احتــکار،  بــې بندوبــارۍ 

او نــورو نــاروا کړونــو پــه ترویــج رسه زمــوږ د 

ټولنــې دینــي او افغــاين تشــخص مســخ کــړای 

ــارات وو  ــوي خس ــرت معن ــورا س ــې دا خ ــو، چ ش

چــې بایــد د ۱۹ کلنــو خســاراتو پــه نــوم یــې پلټنــه 

او یادونــه ويش تــر څــو یــې د جبیــره کولــو لپــاره د 

بیــن االفغــاين مذاکراتــو لــه فرصــت څخــه اســتفاده 

ويش.

ــی شــو چــې مهــم بحــث  ــام رسه ویل ــه پ ــه پ دې ت

ــو  ــې د ۱۹ کلن ــه بلک ــو ن ــته راوړن ــو الس د ۱۹ کلن

ــه  ــغال څخ ــه اش ــد ل ــو دی. بای ــاراتو او زیانون خس

را پیــښ هغــه ټــول خســارات جبیــره يش چــې 

ــاوړې پایلــې لــري. د  ــاره خــورا ن زمــوږ د ولــس لپ

دې خســاراتو د جبیــرې یوازینــۍ الره دا ده چــې د 

ــالم  ــای د اس ــر ځ ــو پ ــو او معیارون ــريب قوانینون غ

ســوچه او عادالنــه قوانیــن پــه هــره برخــه کــې نافــذ 

يش.

دې هــدف تــه د رســیدو لپــاره بایــد د پردیــو افــکارو 

پــر ځــای د خپلــو اســالمي ارزښــتونو د ترویــج او 

تثبیــت لپــاره منظمــه مبــارزه ويش. غــريب فرهنــګ 

ــث ور  ــه حی ــور پ ــد کلت ــالم ض ــه د اس ــو ت ځوانان

معــرف يش، ځوانانــو تــه پــه خپــل اصیــل او 

ســوچه فرهنــګ او فکــر قناعــت ورکــړل يش او دا 

ــالمي  ــه اس ــدا خپل ــې هم ــل يش چ ــدې ومن وربان

عقیــده او فکــر یــې د نجــات او رسلــوړۍ یوازینــۍ 

ــه ده.  الر او طریق

د  یــوازې  کار  د جبیــرې  کلنــو خســاراتو  د ۱۹ 

ــې د  ــه دی، بلک ــو ن ــي مجاهدین ــا نظام ــو ی طالبان

ــې  ــري چ ــؤلیت ل ــړی مس ــن وګ ــر مؤم ــې ه ټولن

پــه دې برخــه کــې خپــل وظیفــه تــررسه کــړي. 

ــه خــاص ډول علــامء کرامــو، اســتادان، پوهــان،  پ

ــک  ــې خل ــوالی يش چ ــن ک ــن او متعلمی محصلی

ــل  ــه آګاه او خپ ــو څخ ــاوړه تاثیرات ــه ن ــغال ل د اش

ــر  ــت ت ــدا د دې وخ ــړي. هم ــتنه ک ــه س ــت ت اصال

ټولــو ســرت مســؤلیت او ټولنیــزه وجیبــه ده.
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رپسش اه 

و اپسخ اهی رشعی

بخش دهم

 تقدیم: واحد تحقیق و ترجمه مجله
ماخذ: اسالم سایت - بخش داراالفتاء

آیـا در خدمـت، حق مـادر از پـدر مقدم 
؟ ست ا

االسـتفتاء : محـرتم مفتـی صاحـب! یـک کسـی دو 

زن داشـت، وی یـک زن خـود را طـالق داد، پـران 

زن مطلقـه نـزد پـدر خـود هسـتند، امـا پـدر شـان 

اجـازه منـی دهد کـه با مـادر خـود ببینند. از سـوی 

دیگـر هـامن زن مطلقـه بسـیار نـادار و تنگدسـت 

اسـت. پـران وی جـوان هسـتند و لیکن پدر شـان 

اجـازه منـی دهـد کـه خدمـت وی را بکننـد. پـس 

سـوال اینسـت کـه : آیـا پـران وی هنـوز هـم از 

پـدر اطاعـت کننـد ؟ و یا اینکـه دیگـر اطاعت الزم 

نیسـت و پرانـش مـی تواننـد بـدون اجازه پـدر نزد 

او برونـد، و آیـا نفقـه وی بر پرانش اسـت یا خیر؟ 

)املسـتفتی عبداللـه محمـود(

الجواب : حامدا ومصلیا و بعد :
در صـورت مذکـوره، اطاعـت پـدر بـر پـران الزم 

نیسـت. پـران مـی تواننـد بـدون اجـازه پـدر نـزد 

مـادر خـود برونـد و خدمـت او را بکننـد. همچنـان 

نفقـه مـادر بـر آن پـران واجـب اسـت. اگر کسـی 

دیگـری بـرای دادن نفقه نبـود، آن ها بایـد برای مادر 

خـود نفقـه بدهند.

قـال رسـول اللـه صلـی اللـه علیـه وسـلم : الطاعة 

ف معصیـة  امنـا الطاعـة ف املعروف. رواه مسـلم 

.۱۳۳\۲

و ف الهندیـة ۵\۳۶۵ : واذا تعـذر علیه جمع مراعاة 

حـق الوالدیـن بـان یتـاذی احدهام مبراعـات االخر 

یرجـح حـق االب فیامیرجـع الی التعظیـم واالحرتام 

وحـق االم  فیامیرجـع الی الخدمـة واالنعام .

الفقـه  ف  و   ۴۲۲ اللکهنـوي  فتـاوی  هکـذاف  و 

املیـر و نفقـة االبـاء واالجداد اذا کانـوا فقراء علی 

االوالد الذکـور واالنـاث .

والله تعالی اعلم

قربانی بر حاجی واجب است یا نه؟
االسـتفتاء : کسـی بـرای ادای حـج بـه مکـه مکرمـه 

مـی رود و صاحـب نصاب هم اسـت، آیـا بر آنکس 

الزم اسـت کـه بـه خانـواده خـود توصیـه کنـد کـه 

برایـش در خانـه قربانـی بکننـد و یـا اینکـه در مکـه 



علمی، رفهنگی، جهادی

سال هفتم، شماره ششم،
 ذوالقعده و ذوالحجه 1441هـ ق

44

مکرمـه بـر وی قربانـی الزم اسـت؟

الجواب : حامدا و مصلیا و بعد :
چـون ایـن حاجـی مسـافر اسـت و مسـافر اگرچـه 

صاحـب نصـاب هم باشـد، قربانـی بـر وی واجب 

نیسـت، نـه در مکـه مکرمه و نـه هم در وطـن خود. 

البتـه؛ اگـر وی نیـت اقامـت در مکه مکرمـه بکند و 

نیـت اقامـت وی صحیـح باشـد، یعنـی بـدون روز 

داشـته  اقامـت  مکرمـه  مکـه  در  روز  پانـزده  ترویـه 

باشـد و صاحـب نصـاب هم باشـد، قربانـی بر وی 

الزم مـی شـود.

۱ :  ملـا فـی فتـاوی الفریدیـة / ۲۹۲/۴. حاجـی پر 

قربانـی واجـب نہیـں ہـے نـہ منی میـں اور نـہ وطن 

. میں

۲ :  کـام فـی البدائـع /۶۳/۵ و ذکـر فـی االصـل 

اراد  و  الحـاج  علـی  االضحيـة  تجـب  وال  وقـال 

بالحـاج املسـافر الـخ و متـام الـکالم فـی السـاری 

الصـــنائع/۱۹۵/۴. بـــدائع   /۱۲

ارشـاد  فـی  رح  قـاری  مالعلـی  العالمـة  قـال    :  ۳

السـاری /۲۶۳. مطلـب فـی التحقيـق فـی اضحيـة 

أهـل مکتـه أذا حجـوا آه،

أعلـم أن االضحيـة واجبـة علی کل مسـلم حر مقيم 

والقـری  بااالمصـار  املقيـم  فيـه  ويسـتوی  مـؤرس 

والعلـی  املسـافرين  علـی  تجـب  فـال  ی  والبـواد 

الحـاج اذا کان محرمـا وان کان مـن أهـل املکة کذا 

فـی الخزانـة ولعـل وجهـه انـه یجـب علـی الحـاج 

دم القـران أو متعـة ويسـتحب لهـم دم أفـراد فيسـقط 

عنهـم دم االضحيـة تخفيفـا عليهم کام سـقط عنهم 

صـالة العيـد أجامعـا وکـذا صـالة الجمعـة مبنـی 

عنـد بعضهـم قال السـنجاری فی منسـکه وال تجب 

االضحيـة علـی املسـافر والحـاج الن فيـه الحـاق 

لعـدم  مکـة  أهـل  علـی  وتجـب  باملشـقة  املشـقة 

املشـقة فيهـم ولعلـه أراد باهـل مکـة مـن مل يحـج 

منهـم واليبعد أنـه اذا ارادعمومهم فقد قال الحدادی 

وأهـل مکـة فتجـب عليهـم وانـکان حجـوا کـذا فی 

الکرخـی وذکـر فـی الخجنـدی أنهـا ال تجـب علی 

الحـاج اذاکان محرمـا وانـکان مـن أهـل مکـة و الله 

أعلـم باالصـواب.

 امـا عالمـه کاسـانی رحمـه اللـه مـی فرمایـد که در 

اصـل )مبسـوط( ذکـر شـده اسـت کـه بـر حاجـی 

قربانـی واجـب نیسـت و مـراد از حاجـی آن حاجی 

اسـت کـه مسـافر باشـد و مقیـم نباشـد، و بـر اهـل 

مکـه قربانـی واجب اسـت، اگرچـه حج کننـده هم 

. شند با

۱ :  ملـا فی البدائـع ۴/۱۹۵ وذکر فـی االصل وقال 

وال تجـب االضحيـة علـی الحـاج و اراد باالحـاج 

املسـافر فامـا أهـل مکة فتجـب عليهـم االضحية و 

أن حجـوا ملـا روی نـا فـع عن أبـن عمر رضـی الله 

عنـه أنـه کان يخلـف ملـن مل يحـج مـن أهـل مکـة 

أمثـان الضحايـا ليضحـوا عنـه تطوعـا آه ۱۲ کتـاب 

االضحيـه فـی أهـل مکة.

۲ : و در فتـاوی فریدیـه در جـواب یک سـوال گفته 

شـده اسـت : اگـر پدر شـام در ماه رمضـان به مدینه 

منـوره رفتـه باشـد و ازان جـا در مـاه شـوال بـه نیت 

عمـره بـه مکـه مکرمـه آمـده باشـد، پـس چـون پدر 

شـام حاجـی متمتـع بـود، بـر وی دم متتـع واجـب 

شـده اسـت، کـه آن را ادا منـوده اسـت، و چون پدر 

شـام در حرمیـن مقیـم بـود، کـام هـو الظاهـر، النه 

نـوی اکرث من خمسـة عـرش یومـا، لهـذا اضحیه نیز 

بـر وی واجـب اسـت. وان شـئت التفصیـل فارجـع 

ألیه.

۳ :  موالنـا رحمـت الله در کتاب خـود رحمت بیان 

ج ۲ کتـاب االضحیـه دریـن مـورد مـی نویسـد کـه 

دم قـران و دم متتـع قاپـم مقـام دم عیـد نیسـتند، و 

قربانـی عیـد یعنـی اضحیـه بـر مقیـم واجب اسـت 

و بـر مسـافر واجـب نیسـت. بنـا بریـن حاجیانـی 

کـه از دیگـر مناطـق جهـان پانـزده روز پیـش از روز 

ترویـه یعنی هشـت ذوالحجـه به مکه مکرمه برسـند 

و نیـت اقامـت بکننـد، منـاز را کامـل مـی خواننـد 

و اگـر صاحـب نصـاب باشـند اضحیـه بـر آن هـا 

اسـت. واجب 
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صفحۀ ویژۀ شیربچه های هندوکش
بخش دوازدهم
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صداقت و راستگویی

دوست خوب

زندانی رها شده

دروازه تک تک شد. احمد رفت تا ببیند که کیست. او دید که همسایه است. 
همسایه پرسید: احمد جان! پدرت خانه است؟ احمد گفت نخیر پدرم در خانه 
نیست و همسایه رفت. وقتی احمد برگشت، پدرش پرسید که پسرم کی بود؟ 
گفت همسایه بود و برایش گفتم که پدرم خانه نیست زیرا خودت حاال از کار 
آمده یی و خسته هستی. پدر از این جواب احمد ناراحت شد و گفت: پسرم! 
هرگز به کسی دروغ نگو. ما امت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم هستیم و 
پیامبر ما، ما را به سختی از دروغ گفتن منع کرده است و دروغ گفتن را عالمت 
نگوید. دروغ  هرگز  آینده  در  که  سپرد  وعده  احمد  است.  دانسته  منافقت 

خالد بچهء خوب است. او در مکتب دوستان خوب دارد. خالد هیچ وقت با 
بچه های بی ادب و بد اخالق رفاقت و دوستی نمی کند. او می داند که رفیق 
بد انسان را گمراه می سازد. خالد می گوید که رفیق و دوست بد مانند سیاهی 
دیگ است و هر چی کوشش کنی که از او خودرا نگهداری باز هم یا لباس 
و یا دست و روی انسان را سیاه می کند. پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وسلم 
مسلمانان را به گرفتن دوستان نیک و دوری از دوستان بد امر کرده است. 

دوست خوب باعث رهنمایی انسان به راه خوب می گردد. 

روز عید بعد از نماز امام مسجد اعالن کرد که برادران همه ما یکجا خانه مال 
از زندان رها شده است. مردم گفتند  صاحب عبد االحد می رویم که بخیر 
درست است و همه با مال صاحب بسوی خانه مال عبد االحد روان شدند. مال 
عبد االحد از مهمان ها استقبال گرم کرد و گفت که برادران! این جای افتخار 
زندان  در  متعال  و خشنودی خداوند  رضا  بخاطر  را  من چند سال  که  است 
گذشتاندم. مسلمان هرگز نباید از زندان دشمنان اسالم ترس و هراس داشته 
باشد. زندان جای مردها هست. اگر ما زندان نرویم و برادران دیگر ما شهید 
نشوند پس کی جهاد می کند و کی وطن را از کفار و غالم های آنان آزاد می 
کند؟ مردم همه »اهلل اکبر« گفتند و تعهد کردند که تا آخرین قطرهء خون 
که در بدن دارند بخاطر رضای خداوند جهاد می کنند و هرگز از شهادت و 

زندان نمی ترسند.
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ورزش

زید بن حارثه رضی اهلل عنه

نگهمیدارد.  قوی  و  را صحتمند  انسان  ورزش  است.  کار خوبی  ورزش 
سالم  جسم  و  خوب  صحت  داشتن  به  را  مسلمانان  اسالم  مبین  دین 
تشویق می کند. رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می فرماید که مومن قوی 
بهتر از مومن ضعیف است. بچه ها نیز باید همیشه در زندگی خود در 
وقت مناسب سپورت و ورزش کنند. پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وسلم 
یاد  را  نشان زدن  و  بازی  به پسران خود آب  تا  امر کرد  را  مسلمانان 
بدهند. اگر ما از همین حاال ورزش کنیم، قوی باشیم، آب بازی و نشان 
بازی را یاد داشته باشیم همیشه می توانیم از دین، وطن، خانه و ناموس 

خود دفاع کنیم. 

معلم صاحب در صنف داخل شد و از شاگردان دربارهء زید بن حارثه رضی 
اهلل عنه پرسید. کسی جواب نداد. سپس معلم صاحب گفت که زید بن حارثه 
طفل کوچکی بود. او را یک قوم قبل از اسالم در بازار غالم ها به برادر زادهء 
خدیجه رضی اهلل عنها به فروش رسانیده بودند. برادر زادهء خدیجه رضی اهلل 
عنها اورا به عمه خود داد و خدیجه رضی اهلل عنها اورا به رسول اهلل صلی اهلل 
علیه وسلم تحفه داد. رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم اورا خیلی دوست داشت. 
پدر زید از موجودیت او در مکه خبر شد و آمد تا اورا برگرداند. او نزد رسول 
اهلل صلی اهلل علیه وسلم آمد و خواست تا زید را برایش بسپارد. رسول اهلل 
صلی اهلل علیه وسلم گفت که زید خود فیصله کند که با من می باشد یا با شما 
می رود. زید گفت که من با رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می باشم. رسول 
اهلل صلی اهلل علیه وسلم زید را آزاد کرد. زید در خانه رسول اهلل صلی اهلل علیه 
وسلم بزرگ شد و به یک قوماندان شجاع و مبارز مسلمانان مبدل گردید. 
مردم او را زید پسر رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می گفتند تا اینکه آیت 
نازل شد و مسلمانان را از اینکه پسران را بنام کس دیگر بغیر پدر شان یاد 

کنند منع کرد. 
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شهید مال شمس الدین منصور – تقبله اهلل – 
از بنیادگذاران جهاد کنونی در بدخشان :

در  فرزند نرصالدین  الدین منصور  شهید مالشمس 

در  دیندار  دودمان  یک  در  سال ۱۳۶۷ خورشیدی 

بدخشان  والیت  وردوج  ولسوالی  شاگان  روستای 

چشم به جهان فانی گشود. وی هنوز هشت سال سن 

داشت که برای آراسته شدن به زیور گرانبهای علم 

پاکستان رخت سفر بست.  به عزم کشور  و عمل، 

در  را  اش  آموزشی  ابتدایی  مرحله  منصور  شهید 

خیرب  ایالت  سوات،  منطقه  مربوطات  در  چهارباغ 

را  درسخوانی  روند  سپس  منود.  طی  پختونخواه 

متداول  مدارج  هنوز  وی  داد.  دوام  پشاور  درشهر 

از  تن  چند  با  که  بود،  نکرده  تکمیل  را  دینی  علوم 

دوستانش به منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان 

رفت و به آموزش تکتیک های مدرن و مروج جنگی 

و استعامل مهامت نظامی پرداخت. 

مال شمس الدین منصور پس از فراگیری تعلیامت 

والیت  بغالن،  به  رفقایش  از  شامری  با  نظامی، 

مبارزه  جریان  در  جا  آن  رسیدند.  کشور  شاملی 

ُدر  مال  همسنگرانش  از  یکنت  جهادی،  مقاومت  و 

شهدای  نخستین  از  محمد،  جان  فرزند  محمد 

بدخشان در دوره مقاومت کنونی، به قافله شهدای 

راه عزیمت پیوست.

سال  در  منصور  الدین  شمس  مال  شهید  سپس 

وی  البته،  شد.  بدخشان  خود  منطقه  وارد   ۱۳۸۹

به دست دشمن مزدور گرفتار شد. اما پس از فرار 

از زندان بدخشان، وی فعالیت جهادی خود را در 

مساعی  و  گرفت  رس  از  بدخشان  درایم،  ولسوالی 

صمیامنه جهادی اش را شدت بخشید. دران موجی 

از مبارزه، چندین تن از رفقای وی به مقام شهادت 

رسفراز شدند.

مسئول  حیث  به  منصور  الدین  شمس  مال  سپس 

وظیفه  ایفای  بدخشان  وردوج،  ولسوالی  جهادی 

ارزشمند  ها و زحامت  فداکاری  برکت  از  و  منود 

سطح  در  وردوج  امروز  که  بود  نستوه  مجاهد  آن 

بدخشان به مرکز بزرگ مجاهدین تبدیل شده است. 

بلکه  نبود،  تنها مرد نظامی  الدین  شهید مال شمس 

داعی پر تالشی نیز بود که مردم را به کاروان بر حق 

منود.  می  دعوت  اسالمی  امارت  چرت  زیر  جهاد 

فصیح  قاری  مولوی  پیوسنت  با  وی  جهادی  گروه 

بدخشان،  کنونی  جهادی  مسئول  فطرت،  الدین 

قوی تر شد و سبب فتح چندین پوسته ها و کشته 

شدن تعداد زیادی عساکر اجیر در ولسوالی وردوج 

گردید.

مال شمس الدین منصور باالخره به تاریخ ۱۷ حمل 

۱۳۹۰ خورشیدی در حمله طیارات درون امریکایی 

های اشغالگر در ولسوالی وردوج، بدخشان به رتبه 

ماندگار شهادت نائل آمد. 

زندگان جاوید
بخش بیست و یکم

مرتب : حبیبی سمنگانی
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مولوی امان الدین رشاد، مسئول قطعه نظامی والیت 

بدخشان از شخصیت و کارنامه های شهید منصور 

چنین یاد می کند : شهید مال شمس الدین به سن 

۱۷ سالگی در عرصه جهاد و مبارزه علیه اشغال و 

نظام دست نشانده آن ها قدم گذاشت، عزم و اراده 

قوی داشت و هرگز نا امید منی شد. وی به پیروزی 

مجاهدین باور کامل داشت و همیشه مجاهدین را 

تاکید  جهادی  دستاوردهای  و  ها  ارزش  نگهداری 

می منود و از ضیاع آن بر حذر می داشت. او جوان 

پاک طینت بود و از وضعیت اسف بار کشور درک 

زندگی  عادی  مجاهد  یک  سان  به  داشت.  عمیق 

می کرد و هیچگونه تفوق و برتری جوی نسبت به 

سائر مجاهدین نداشت. وی در برنامه های جهادی 

اولین شهکاری را خودش انجام می داد و بر دشمن 

اوقات  بیشرت  منصور  شهید  تاخت.  می  باکانه  بی 

مناجات  به  دل  در  و  بود  می  قرآن  تالوت  مشغول 

می پرداخت. وی برای کوبیدن اشغال و حامیان آن، 

شب و روز سعی می منود و بیشرت زمان به تنهای در 

مسیرهای پر خم و پیچ کوه های بدخشان قدم می 

زد. خداوند زحامت بی آالیش وی را به بارگاه خود 

اجابت مناید.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

)با سپاس از محرتم صمیم فرامرز که جزئیات سوانح 

شهید منصور را تهیه منودند(

شهید تازه گل مبارز – تقبله اهلل - :
سال  در  عبدالرحیم  پر  مبارز  گل  تازه  شهید 

۱۳۵۷ هجری شمسی در روستای جگه باندی در 

مربوطات ایبک، مرکز والیت سمنگان به دنیا آمد.

عالی  تجربه  و  تدبیر  اخالق،  دارای  تازه گل  شهید 

راستای  در  را  ناپذیری  خستگی  مساعی  و  بود 

حاکمیت نظام اسالمی و استقالل کشور انجام داد. 

هرگاه طالبان شهر کابل را فتح کردند، وی با طالبان 

سالنگ  های  کوه  مقدم  های  خط  در  و  شد  یکجا 

در برابر مخالفین جنگید. یکی از دوستان وی می 

گفت : هرگاه نوبت پهره شهید مبارز می رسید، اگر 

از اول شب هم می بود، وی دوباره تا صبح خواب 

منی کرد.

خاک  بر  امریکا  رسکردگی  به  ها  صلیبی  هرگاه 

والیت  در  مبارز  شهید  آوردند،  یورش  افغانستان 

سمنگان از اولین کسانی بود که به جهاد و مقاومت 

پرداخت و در خط های مقدم جنگ می رزمید. سپس 

در سالهای بعدی، شهید مبارز در فتح تاریخی شهر 

والیت  غوری  دهنه  ولسوالی  مرکز  فتح  و  قندوز 

بغالن نیز سهم داشت.

شهید تازه گل در راستای مبارزه و مقامت مسلحانه 

اوملی  منطقه  در  یکبار  او  شد.  هم  زخمی  بار  دو 

بار  و  سمنگان  والیت  سلطان  حرت  ولسوالی 

دیگر در فتح والیت قندوز زخم برداشت.

جهادی  مسئوالن  سوی  از  مبارز  شهید  اواخر،  در 

ولسوالی  مسئول جهادی  به حیث  والیت سمنگان 

اثنای  در  وی  بود.  شده  گامشته  )تاشقرغان(  خلم 

پیشربد این وظیفه، در منطقه تایخونک مرکز والیت 

سمنگان در یک رویارویی با اربکی ها به تاریخ ۲۴ 

سنبله ۱۳۹۷ شمسی به مقام رفیع شهادت رسفراز 

شد. انا لله و انا الیه راجعون.

)با سپاس فراوان از مولوی فتح محمد مستعین که 

جزئیات سوانح شهید را ارائه منودند(.

شهید مال فضل اهلل درویش – تقبله اهلل - :
محمد  قاری  پر  درویش  الله  فضل  مال  شهید 

مرزا در سال ۱۳۷۹ هجری شمسی در قریه سوق 

آمد. وی پس  دنیا  به  بغالن  فرنگ والیت  ولسوالی 

را  درسخوانی  سلسله  طفولیت،  آوان  پیمودن  از 

زادگاهش آغاز کرد. سپس برای فراگیری علوم دینی 

به والیت تاریخی بلخ سفر کرد.

شهید درویش در سال ۱۳۹۶ شمسی راهی سنگر 

قندوز  و  بغالن  بلخ،  های  والیت  در  و  شد  جهاد 

مبارزه  و  جهاد  در  مجاهدین  دیگر  دوشادوش 

از  بسیاری  در  و  گرفت  سهم  اشغالگران  برابر  در 

رمضان  روزهای  در  وی  داشت.  حضور  فتوحات 

امسال – ۱۳۹۹ شمسی – مخفیانه به خانه اش آمده 

قریه  بر  وی  گرفتاری  هدف  به  دشمن  هرگاه  بود. 

از  پس  و  داد،  رخ  شدید  درگیری  برد،  هجوم  شان 

دو ساعت مقاومت و با کشنت یکنت عسکر اجیر، 

باالخره جام شیرین شهادت را نوش جان منود.

سوانح  جزئیات  که  مدثر  ابوالیاس  از  سپاس  )با 

شهید درویش را تهیه منودند(.
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اعالمیه امارت اسالمی در مورد انفجار 

بر مردم ملکی در لوگر
با تاثر زیاد اطالع حاصل منودیم که شام امروز در 

پل علم، مرکز والیت لوگر یک انفجار سنگینی در 

میان ازدحام مرد ملکی رخ داده، که در نتیجه آن ده 

ها تن هموطنان ما شهید و زخمی شده اند.

امارت اسالمی این واقعه غم آلود درین شب عید را به 

شدیدترین الفاظ تقبیح می مناید، و این فاجعه را کار 

آن حلقات جنگ طلب استخباراتی می داند که روادار 

صلح، امنیت، خوشی و عید هموطنان ما نیستند.

آن ها می خواهند که هنوز آتش جنگ داغ مباند، 

و  خارجی  اشغال  و  کند  دوام  نفرت  و  خشونت 

حاکمیت بدنام آن ها باقی مباند.

به کار انداخنت اینگونه دسایس استخباراتی، که مردم 

ملکی، تاسیسات عامه، مساجد، مدارس و علامی 

کرام را هدف قرار می دهد، آخرین حد ضعف و نا 

امیدی دشمنان کشور و نظام اسالمی است، که ان 

شاء الله به شکست و ناکامی آن ها منتج می شود.

امارت اسالمی افغانستان
۱۴۴۱/۱۲/۹هـ ق

۹/۵/۱۳۹۹هـ ش ــ 30/7/2020م

پیام تسلیت امارت اسالمی به مناسبت 
انفجار بزرگ بیروت

با تاسف اطالع حاصل کردیم که در بیروت، مرکز 

انبار  انفجار خونین در یک  اثر یک  بر  لبنان  کشور 

لبنان کشته و  انفجاری، ده ها تن مردم ملکی  مواد 

مردم  همچنان  و  اند  شده  زخمی  دیگر  تن  صدها 

لبنان با خسارات سنگین مالی نیز دچار شده اند.

مردم  با  را  بزرگ خود  فاجعه  درین  اسالمی  امارت 

لبنان رشیک دانسته، از عمق قلب تسلیت می گوید 

و برای خانواده های غم زده استدعای صرب دارد.

گرفته  بزرگ  رویدادهای  چنین  جلو  که  امیدواریم 

های  خانواده  با  مشرتکا  لبنان  مردم  و  دولت  شود. 

زیان دیده برای جبیره منودن تلفات و ضایعات این 

انفجار، همکاری همه جانبه منایند. والسالم

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۱/۱۲/۱۵هـ ق

..........................................

اعالمیه امارت اسالمی در مورد به 
اصطالح لویه جرگه اداره کابل

چنانکه افغانستان پس از پیامن پایان اشغال، به صلح 

اعالمیه اه و مواضع رسمی امارت اسالمی افغانستان
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و تفاهم بین االفغانی نیاز مربم دارد، الزم است که 

متام جهت ها رضورت های زمان را درک کنند و 

از ایجاد موانع در برابر فرصت ها خوداری منایند.

بهانه رسنوشت ۴۰۰  به  کابل  اداره  از سوی  اینکه 

تن زندانیان به اصطالح لویه جرگه خواسته می شود 

و ممکن از این جرگه علیه صلح و امید های مردم 

چنین  بناًء خواسنت  استفاده شود،  بیشرت  افغانستان 

سیاسی،  توافق  و  رستارسی  صلح  از  پیش  جرگه 

منایندگی از ملت منی تواند و نه هم کدام حیثیت 

قانونی دارد. زیرا اداره کابل قانونی نیست.

هر آن فیصله ای که بر خالف استقالل افغانستان و 

اقامه نظام کامل اسالمی، و در برابر آرمان های مردم 

باشد، برای ملت افغانستان مورد قبول نیست.

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۱/۱۲/۱۵هـ ق

۱۳۹۹/۵/۱۵هـ ش ــ 5/8/2020م

..............................

اعالمیه کمیسیون امور زندانیان در 
مورد شهادت یکتن زندانی در چاپه 

دشمن در پروان
گذشته  شب  مزدور،  دشمن  وحشت های  دوام  به 

در منطقه قلعه سعدالله در مربوط چاریکار، مرکز 

آن  بر  دشمن   ۲۲۲ قطعه  سوی  از  پروان  والیت 

خانه ای چاپه زده شد که یکنت زندانی تازه رها شده 

درآن مهامن بود.

که  شاه«  تیمور  پر  شاه  »محبوب  شده  یاد  بندی 

ماه   ۷ تاریخ  به  بود،  پروان  مرکز  چاریکار  باشنده 

شب  و  بود  شده  رها  بگرام  زندان  از  امسال  جون 

از  یکی  خانه  در  سعدالله  قلعه  منطقه  در  گذشته 

عزیزانش مهامن بود.

نتیجه  در  که  زد،  چاپه  خانه  آن  بر  مزدور  دشمن 

صاحب آن خانه و پر او زخمی شدند، یک دخرت 

آن خانه شهید شد و محبوب شاه نیز نخست زخمی 

و سپس در شفاخانه جان داد.

برای  بود که  داده  به دشمن هشدار  امارت اسالمی 

گرفتاری دوباره و یا شهادت زندانیان رها شده تالش 

به  پس  که  شوند  می  وادار  زندانیان  وگرنه،  نکند، 

سنگر بروند، اما اینست دشمن هنوز هم به وحشت 

خود دوام می دهد و دوباره دست به چنین جنایتی 

زده است.

امارت اسالمی این جنایت دشمن را به شدت تقبیح 

منوده، و عمل تحریک کننده می دانند و در صورت 

می  راجع  دشمن  به  آن  عواقب  مسئولیت  تکرار، 

شود.

کمیسیون امور زندانیان امارت اسالمی

۱۴۴۱/۱۲/۱۶هـ ق

۱۳۹۹/۵/۱۶هـ ش ــ 6/8/2020م

.................................

اعالمیه امارت اسالمی در مورد 
بی حرمتی اجساد مجاهدین از سوی 

عساکر اداره کابل
به دوام جنایات عساکر اداره کابل، با اجساد چند تن 

ارغنداب، زابل برخورد  امارت اسالمی در  شهدای 

شهدا  اجساد  اعضای  و  گرفته  صورت  وحشیانه 

بسیار با قساوت با تربها پارچه پارچه شده است.

امارت اسالمی این عمل وحشیانه را به شدید ترین 

الفاظ تقبیح منوده و این را یک منونه وحشت ها و 

مظامل عساکر پرورش یافته از سوی اشغالگران می 

داند.

از  بارها  ما  شهدای  اجساد  گذشته،  سال   ۱۹ در 

بزدل بی حرمتی شده، جسدها توسط  سوی دشمن 

تانک ها کشانیده شده، آتش زده شده و انواع دیگری 

جنایات رخ داده است.

نهادهای  ادارات جهانی برشی،  بر  اسالمی  امارت 

در  متحد صدا می کند که  ملل  حقوقی و سازمان 

خاموش  کابل  اداره  وحشت های  اینگونه  برابر 

ننشینند، این عمل را تقبیح و برای مجازات عاملین 

از  برای جلوگیری  آینده  در  و  آن زمینه سازی کنند 

انجام  الزم  اقدامات  دردناک  رویدادهای  چنین 

بدهند.

قاری محمدیوسف احمدی، سخنگوی امارت 

اسالمی

۱۴۴۱/۱۲/۲۳هـ ق

۱۳۹۹/۵/۲۳هـ ش ــ 13/8/2020م
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شعر و ادب

پاره پاره  کهسار  ناید،  بکار  دیگر 
شنیدم عدو  حرف  دویدم،  سالها  شد 
مهر و وفا کجا شد، صدق و صفا کجا شد
گفتار ماست افسون، کردار ماست افسوس
دادیم باد  به  یکسر  را  گذشتگان  فخر 
را نازنین  اطفال  ستمگر،  دشنۀ  از 
بگرفت خداش  خشم  ظالم،  خوی  بیگانه 
بیگانه کن  تکرار  فاعالتن،  مفعول 

پاره پاره  افکار  دسته،  دسته  اقوام 
پاره پاره  پیزار  صادق،  گواه  باشد 
پاره پاره  پندار  دربند،  گرفته  را  ما 
پاره پاره  کردار  پاره،  پاره  گفتار 
پاره پاره  آثار   ! دریغا  شد  نابود 
پاره پاره  رخسار  بنگر،  الله  برگ  چون 
پاره پاره  مردار  نابکارش،  جسم  شد 
پاره پاره  اشعار  مستمندت  ز  برخوان 

رخسار پاره پاره

ی
ور

د غ
من

ست
م

مشاعره زیبا و خواندنی بین شاعران معاصر

گرداننده: ابوعابد

پاره پاره  دیدار  مشوش،  پیکر  با 
تکه تکه  اوقات  میریخت،  لخت  لخت  در 
ذره ذره  خورشید  خطه،  خطه  اقلیم 
برده باد  های  دل  خورده،  تیر  آرای 
دلتنگ های  انفاس  پر سنگ،  های  الفاظ 
گه غرب تر ز مغرب، گه شرقتر ز مشرق
از مرگ اگر چه رسته، گر دست دست بسته
ادوار لیک  بسیار  یار،  و  دولت  بسیار 

پاره پاره  اشعار  میخواند،  هاش  زخم  بر 
پاره پاره  پیرار  توته،  توته  امسال 
پاره پاره  کهسار  قطره،  قطره  دریای 
پاره پاره  ادوار  مرده،  جغرافیای 
پاره پاره  اطوار  ننگ،  پر  های  القاب 
پاره پاره  هنجار  قطعه،  قطعه  کردار 
پاره پاره  افکار  خسته،  های  چشم  با 
پاره پاره  بسیار  پاره،  پاره  بسیار 

بسیار پاره پاره

انه
یگ
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 ح
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ا
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زوږ دی شور دی تکبیرونه په باګرام کې
باسو پرې  خزان  غربي  د  به  جنازه 
پاپ به ګونګ، د کلیساو زنګ به چوپ شي
اخلو ترې  کسات  اسوېلو  مظلومو  د 
لمانځو به  یاد  طالبانو  شهیدو  د 
ټکوره! ولیکل  وینو  په  تن  د  موږ 

کې باګرام  په  ځنځیرونه  ماتېږي  بیا 
کې باګرام  په  ګلونه  دي  کرلي  موږ 
کې باګرام  په  اذانونه  کړي  ازانګې 
موږ به جوړ کړو جوماتونه په باګرام کې
کې باګرام  په  سرونه  کفري  ځړوو 
کې باګرام  په  یادګارونه  کرښې  کرښې 

تکبيرونه په باګرام کې

چنار ټکور

پاره  پاره  ،اخبار  بودم  خوانده  بسیار 
انگلیس و جنگش  از   ، از حمله فرنگش 
برایدن از  بشنیدم   ، میهن  خاطرات  از 
از شرق و شر و شورش، آن لشکرو غرورش

هر سنگ سنگ کشور، با نام و ننگ  کشور 
غمکشیده  بسیار   ، رنجدیده  ملک  این 
از دست خویش جاهل، تا هوشیار کاهل 
دیده  مصاف  ،غول  شنیده  دورتر  از 
آسان نموده بودش، این آب و خاک و سودش

افسوس ، نسل کشور، آواره گشته یکسر 
سربلندش حکیمی  مستمندش،  یگانه، 

پاره  پاره  ،ادوار   زمانه  گردش  از 
پاره  پاره  آثار   ، تاریخ  یاد  به  مانده 
پاره  پاره  اخطار   ، تنها   ، برد  که  آنگاه 
پاره  پاره  اقمار  حضورش،  از  پاشید 
پاره  پاره  آمار   ، دفتر  ثبت  گردیده 
پاره  پاره  یار  تا  کافر،  اجنبی  از 
پاره  پاره  کهسار  میهن،  باغ  خشکیده 
پاره  پاره  دیار  به  کشیده،  طمع  و  حرص 
پاره  پاره  پیکار   ، سودش  بخاک،  آخر 
پاره پاره  اشجار  ز  پرپر،  گشته  گلهای 

پاره  پاره  عیار  دردمندش،  سعیدی 

عیار پاره پاره

ی
ور
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ید
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بوا
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